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Tulisan ini merupakan refleksi tentang kepemimpinan global, terutama guna 
mengembangkan sudut pandang mengenai faktor-faktor keberhasilan yang paling 
penting dan dibutuhkan untuk mengembangkan pola pikir (mind-set)  kepemimpinan 
global. Dalam kaitan ini, strategi global organisasi bisnis perlu ditunjang oleh 
pengembangan kepemimpinan global pula. Karena dalam praktik, seseorang yang 
memiliki “pengalaman global” di tempat kerja belum tentu menjamin dimilikinya 
kepemimpinan global yang efektif. Dengan demikian, pengembangan pola pikir 
global diharapakan akan mewujudkan efektivitas kepemimpinan dalam kapasitas 
global. Meningkatnya kompleksitas budaya dan bisnis dengan sendirinya akan 
menuntut permintaan akan pola pikir global. Banyak orang berpendapat, bahwa 
seseorang telah cukup memenuhi syarat memegang kendali kepemimpinan global 
jika ia pernah tinggal  di lebih satu negara, sering bepergian ke negara-negara lain, 
fasih berbicara lebih dari satu bahasa, berpengalaman mengelola suatu tim kerja, 
pernah bertugas dalam hubungan internasional dan mengenyam pendidikan di luar 
negeri. Tentu saja persyaratan tersebut belum cukup, meskipun sebagian mungkin 
telah memadai sebagai persyaratan “go-internasional”.  Pusat-pusat kegiatan 
ekonomi akan terus bergeser, bukan hanya secara global, tetapi juga di tingkat 
regional. Dunia perlu menata kembali kegiatan ekonomi. Sebagai konsekuensi dari 
liberalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, perkembangan pasar modal, dan 
pergeseran demografis, dewasa ini kawasan Asia (belum termasuk Jepang) 
menyumbang sekitar 15 persen terhadap PDB dunia, sementara Eropa  Barat telah 
menyumbang kurang lebih  30 persen. Prediksi  20 tahun ke depan, kedua kekuatan 
tersebut akan berhadapan. Pergeseran ini bukan melulu  tentang kisah gelombang 
Asia, namun pergeseran ini akan terjadi di seluruh kawasan dunia.   

Menurut Thomas Friedman, dalam bukunya The World Is Flat (2005) bahwa 
dunia telah menjadi semakin rata atau datar. Menurutnya revolusi teknologi  telah 
menjadikan dunia sebagai “lapangan bermain ekonomi” yang memungkinkan begitu 
banyak orang di seluruh dunia saling bersaing, saling berhubungan, dan 
berkolaborasi yang mengantar kita ke sebuah babak baru  globalisasi yang akan 
memiliki dampak dahsyat pada peristiwa-peristiwa ekonomi, politik, militer, dan 
sosial-budaya. Oleh karena itu,  melakukan bisnis di dunia baru akan memerlukan 
jenis kepemimpinan yang berbeda daripada kepemimpinan jenis sebelumnya. Tentu 
seseorang masih akan membutuhkan keterampilan kepemimpinan tradisional, 
namun lebih daripada itu dibutuhkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan  - 
seperti telah disebutkan tadi - dibutuhkan pola pikir baru untuk menavigasi  
kompleksitas  bisnis global yang akan dibawanya bergerak melaju  melintasi batas 
pola pikir tradisional. Beberapa penelitian tentang persyaratan pemimpin global baru 
bisa dirujuk, yaitu diperlukan beberapa jenis keterampilan, pengalaman dan 



perspektif baru yang diperlukan untuk mempersiapkan orang  mengarungi tantangan 
kepemimpinan global.  

Paul Laudicina, Chairman Emeritus, A.T. Kearney, menjelaskan kepada majalah 
Forbes tentang kepemimpinan CEO global, tantangan operasi dalam sistem yang 
ditandai dengan "kecepatan, kompleksitas, dan paradoks," dan apa yang diperlukan 
untuk sukses oleh CEO adalah  usaha yang berkelanjutan. Pengalaman Laudicina 
memimpin baik di sektor publik maupun bisnis swasta, menekankan pentingnya  
kemampuan untuk berfikir sintesis yang akan memberinya perspektif unik, 
mendalam dan luas tentang suatu persoalan. Dibutuhkan keluasan untuk memahami 
kebutuhan mendesak dan berpikir jangka panjang  lintas-batas agar menjadi sukses 
di hari ini dan di masa depan. Lompatan kuantum pertama yang perlu  direspon 
dalam “mind-set” CEO global adalah lompatan yang dipicu oleh kemajuan teknologi, 
khususnya di bidang transportasi. Dalam hal ini berbagai perusahaan telah mampu 
memindahkan barang dan/atau jasa dengan kecepatan sangat tinggi dan dengan 
biaya yang relatif rendah. Konsep waktu dan ruang telah berubah sehubungan 
dengan rantai pasokan global, dan telah mengubah dinamika pengoperasian yang 
dibutuhkan oleh para CEO, yaitu bagaimana mereka dituntut untuk memahami dan 
berinteraksi dengan kompleksitas keseluruhan para pelaku bisnis yang lebih 
bervariasi  dengan berbagai jenis pelanggan, pemasok, produsen dan lain 
sebagainya.  Munculnya teknologi transportasi dan komunikasi telah memicu 
liberalisasi perdagangan, yang pada gilirannya berdampak pula pada percepatan lalu 
lintas barang dan/atau jasa lintas-batas dengan biaya lebih rendah yang dihasilkan 
oleh pengurangan  tarif  transportasi yang lebih efisien. Lompatan kuantum kedua, 
adalah munculnya kekuatan dan percepatan disekitar inovasi teknologi informasi dan 
komunikasi. Tengah terjadi akselerasi besar dalam penyimpanan dan komunikasi 
informasi  yang tumbuh menjamur di dunia, yang bisa di akses  hanya dengan 
peralatan sederhana berupa keyboard. Hal ini ditambah dengan merambahnya 
media sosial, yang mampu memantau terus aktivitas pemimpin bisnis maupun politik  
tentang apa yang tengah mereka perjuangkan karena dunia telah menjadi jauh lebih 
kecil. Hal ini tidak hanya berdampak pada gerakan fisik orang dan barang, akan tetapi 
juga berdampak pada kecepatan pergerakan modal dan ide,  sebagai tantangan 
tambahan yang luar biasa bagi CEO global yang perlu dikelola oleh kecanggihan 
“mind-set” mereka  agar sukses dalam mengelola dan memimpin organisasi. Di satu 
sisi para CEO global harus  berpikir secara  jangka panjang, namun  pada saat yang 
sama harus  bertindak dan “berpikir lokal” secara jangka pendek. Ungkapan “think 
globally and act locally” agaknya mudah diucapkan, namun mengkompromikan 
paradoks tersebut dalam praktik seringkali membebankan konflik dan tantangan 
paradoks yang luar biasa. Bagaimanapun kita  bekerja dalam suatu domisili  di bawah 
yurisdiksi suatu negara yang  sering memaksa CEO untuk fokus pada tuntutan  jangka 
pendek. Sementara untuk mencapai sukses,  seorang CEO global harus berpikir 
dalam  jangka menengah sampai jangka panjang  dalam perspektif dan visi lintas 
batas. Pendeknya, kita hidup di dunia yang ditandai dengan kecepatan, kompleksitas 
dan paradoks. Perubahan yang terjadi secara eksponensial menuntut kita  untuk 



memahaminya dengan cara berfikir non-linear atau sirkuler. Paradoksnya adalah 
bahwa  kemajuan teknologi dan kebijakan liberalisasi telah menciptakan peluang 
dalam lingkungan bisnis global,  dilain pihak terbukanya peluang telah menciptakan 
rasa kerentanan yang mendorong kita merasa terasing. Memang secara fisik-
individual setiap orang  merasakan peningkatan luar biasa dalam hal  keamanan, 
kesehatan dan pendapatan pribadi, namun disisi yang lain  kekuatan globalisasi telah  
mendorong kita menjadi terasing  dengan hempasan gaya sentrifugal yang kuat. Oleh 
karena itu, tantangan kuantum berikutnya adalah bagaimana supaya kita dapat 
mempertahankan kemampuan  untuk tetap fokus secara  global   dalam jangka 
menengah dan panjang di satu sisi, namun disisi lain   secara individual-manusiawi 
tumbuh rasa kerentanan dalam relung-batin kita sebagai imbas dari deraan kekuatan 
dahsyat globalisasi yang mengimingi janji tentang manfaat globalisasi tersebut ? 
Menurut  Paul Laudicina terdapat  teka-teki   asimetri dalam ruang dan waktu. Pada 
satu sisi kita dituntut untuk berpikir jangka menengah dan panjang  yang menembus  
lintas batas. Namun tuntutan bisnis dan politik jangka pendek meminta kita harus  
menunjukkan “nilai langsung” yang sering mengorbankan kepentingan terbaik dalam 
jangka panjang.  

Teknologi telah mengubah konektivitas  dan akan terus mengubah cara orang 
hidup dan berinteraksi. Medan perang untuk perebutan talenta akan terus 
berlangsung. Baik bisnis swasta maupun sektor publik  akan mengembangkan 
strategi ketenaga kerjaan berbasis talenta global, yakni suatu sumber daya yang tidak 
kalah  pentingnya dengan  strategi manufaktur. Revolusi teknologi tidak hanya 
berhenti sampai disitu, namun telah memaksa adaptasi perilaku manusia secara 
seketika, dimana berbagai komunitas terbentuk dan saling berhubungan dengan cara 
baru, dan transisi seperti inilah yang seringkali menciptakan rasa keterasingan.  
Pergeseran berkelanjutan dalam perburuan  talenta manusia akan jauh lebih besar 
ketimbang laju  migrasi tenaga kerja yang mengarungi lintas batas negara. Namun 
bagaimanapun harus diakui, terjadinya integrasi pasar tenaga kerja global, telah  
membuka ruang sumber talenta  tenaga kerja  baru secara lebih luas. Yaitu 
tersedianya 33 juta profesional muda berpendidikan tinggi dari berbagai negara 
berkembang, yang merupakan  dua kali lipat jumlah dari negara maju.  Model bisnis 
tradisional dan non-tradisional  sering hidup berdampingan dalam ruang pasar yang 
sama. Perbatasan ruang gerak cakupan bisnis dalam kenyataannya menjadi kabur 
karena adanya tumpang tindih dalam satu “ekosistem” berkenaan dengan pemasok, 
produsen, dan pelanggan.  Dan ini telah  menuntut penggunaan  alat-alat baru untuk 
menjalankan dan mengelola roda bisnis global. Dengan sendirinya hal ini akan 
menuntut pendekatan manajemen baru dalam organisasi atau kelembagaan berskala 
mega yang lebih layak. Mau tidak mau, para pemimpin bisnis saat ini perlu 
mengadopsi teknik pengambilan keputusan algoritmik dan menggunakan perangkat 
lunak yang sangat canggih untuk menjalankan organisasi mereka. Dengan demikian, 
organisasi pemenang dalam struktur industri global yang baru, harus mampu 
melakukan efisiensi dari munculnya  struktur industri yang baru, dan mampu 
memanfaatkan transformasi tersebut.  



Gelombang pasang migrasi ke Amerika Serikat pada 1990-an telah 
mempengaruhi hampir setiap sudut wilayah Amerika Serikat, dari kota besar hingga 
kota  kecil. Perlambatan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di seluruh 
negara maju akan mengintensifkan kebutuhan untuk memanfaatkan berbagai 
sumber tenaga kerja internasional dari negara yang kurang maju. Hal ini akan 
berdampak pada kebijakan fiskal  berbarengan  dengan efek demografis pada 
penurunan populasi dan pertumbuhan tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan kebutuhan tenaga kerja asing di negara-negara maju di seluruh dunia. 
Ekonomi global telah menciptakan  tenaga kerja global, dan tanda-tanda tenaga kerja 
global ini tengah berada di sekitar kita. Lapangan kerja di perusahaan asing atau yang 
berafiliasi dengan Amerika Serikat saja telah tumbuh sebesar 32 persen hanya 
diantara tahun 1991  hingga tahun  2000 saja, atau  hampir mencapai 6,5 juta 
pekerja. Predisksi di tahun 2050 nanti, penduduk dunia yang berusia 65 tahun keatas 
akan mencapai  hampir 1,5 miliar orang, atau 16,3 persen dari populasi dunia atau 
tiga kali lipat dari ukuran saat ini. Pada tahun 2025, negara Cina akan memiliki jumlah 
penduduk berusia 65 tahun ke atas  lebih dari 200 juta orang, dan di tahun 2050  
akan mencapai lebih  dari 300 juta jiwa. Jepang juga akan mengalami penurunan 
cepat dalam hal  populasi tenaga kerja mereka. Usia rata-rata penduduk  dunia 
dalam setengah abad terakhir ini berada pada usia  24 tahun, namun prediksi di 
tahun  2050 nanti  akan berada pada usia  44 tahun ke bawah. Di negara-negara 
paling maju, usia rata-rata penduduk akan berada pada kisaran usia 51 tahun, dan 
rata-rata usia penduduk  negara Jerman dan Jepang akan berada berkisar rata-rata di 
usia  53-55 tahun. Fakta  dan tren ini menyediakan cukup informasi untuk  
menentukan kebijakan bisnis yang  diperlukan untuk mengubah paradigma  pola pikir 
global dan mengelolanya secara efektif. Dengan kata lain, populasi dunia akan 
mengalami penuaan, sehingga untuk menghasilkan tenaga kerja muda baru yang 
terampil akan  relatif terbatas dan langka  di masa depan. Distribusi dan redistribusi 
penduduk akan cepat berubah, sehingga persoalan tenaga kerja global bertalenta 
telah menjadi realitas persoalan mengemuka pada saat ini. Sumber tenaga kerja 
internasional merupakan upaya untuk menutupi  kekurangan tenaga kerja lokal. 
Dunia memang telah menjadi datar karena peningkatan yang signifikan  dalam hal  
teknologi, transportasi dan adanya saling ketergantungan dalam ekonomi global. 
Disamping itu muncul ancaman isolasionisme sebagai  lonceng kematian bagi daya 
survival. Selanjutnya, lalu apa sebenarnya pola pikir global dan bagaimana  hal 
tersebut berdampak pada organisasi?  Kita perlu mempengaruhi  semua individu, 
kelompok, organisasi, dan sistem yang memiliki pengetahuan intelektual, sosial, dan 
psikologis untuk memiliki sejenis intelejensia baru. Kalau masa sebelumnya kita 
sering mendengar pepatah, "berpikir global dan bertindak lokal,"  maka untuk saat 
ini kita dituntut untuk  “berpikir dan bertindak global maupun lokal" sekaligus  pada 
waktu yang bersamaan. Artinya, kita tidak hanya dituntut untuk mengenali   standar 
manajemen  global secara konsisten, akan tetapi  juga dituntut untuk memperdalam 
pemahaman akan perbedaan  budaya lokal, yang melintasi trans-budaya dalam suatu 
konteks perubahan yang tengah berlangsung. Yang dituntut adalah menggabungkan  



kedua elemen global dan lokal ini dengan mensintesiskan seluruh konsep 
keanekaragaman pasar dan budaya yang terus berubah.  Sebuah studi  dari 
Goldsmith et al. (2003) telah mewawancarai petugas Human Resource Development 
(HRD)  dari berbagai usia dan kelompok gender yang beragam dari 200 organisasi 
global. Mereka diwawancari tentang  keterampilan kepemimpinan yang paling 
penting (dengan rentang skala 1-10  dari yang terpenting hingga yang tidak penting, 
dengan  72 item daftar pertanyaan) yang  efektivitasnya diperlukan  di masa lalu, 
sekarang dan masa depan. Kesimpulannya, pertimbangan global yang dianggap tidak 
begitu penting pada enam tahun yang lalu, diakui menjadi sangat penting di masa 
depan.  Terdapat 5 (lima) aspek penting yang dapat  diidentifikasi tentang  
keterampilan kepemimpinan global, yakni: 
1. Berpikir secara global; 
2. Menghargai keragaman budaya; 
3. Mengembangkan teknologi pintar; 
4. Membangun kemitraan dan aliansi, dan 
5. Merbagi ilmu tentang kepemimpinan. 
 

Kelima hal tersebut tentunya perlu ditopang oleh keterampilan kepemimpinan 
secara umum dan keseluruhan, diantaranya kemampuan dalam mengelola 
perubahan, pemikiran strategik, pengambilan keputusan, mengelola tim kerja, 
pengelolaan hasil dan seterusnya. Keterampilan kepemimpinan yang umum mungkin 
mudah untuk ditransfer ke dalam konteks kepemimpinan global, namum orang yang 
memiliki keterampilan kepemimpinan yang efektif dalam lingkup domestik  belum 
tentu memiliki kepemimpinan yang efektif pula dalam setting  lingkungan global. 
Untuk menjadi efektif dalam kepemimpinan global, maka diantaranya harus mampu 
menyeimbangkan tiga dikotomi di bawah ini: 
 

1. Formalisasi global versus  fleksibilitas lokal  
 Pendekatan formal diperlukan untuk menyatukan organisasi dimata 
pelanggan sehingga mereka tahu apa yang diharapkan dari merek global, 
namun memanifestasikan  merek global secara lokal mungkin harus berbeda. 
Misalnya organisasi perlu membuat kemasan yang berbeda agar  produk  lebih 
akrab dengan kebiasaan dan harapan masyarakat setempat  tanpa harus 
mengubah citra merek global.  

2. Standardisasi global vesrus kustomisasi lokal   
Agar protokol dan proses bisnis  dapat berjalan, diperlukan penerapan yang  
fleksibel tentang  cara yang perlu  diterapkan pada tingkat lokal berdasarkan 
tuntutan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, karena adanya tuntutan  dari 
regulasi lokal, maka beberapa makanan dan spesifikasi jenis obat tertentu 
perlu diracik dengan cara berbeda, asalkan tidak pernah membahayakan fisik 
dan jiwa para konsumen. 



3. Doktrin global versus  pendelegasian  lokal 
Cara melakukan bisnis global  mungkin  perlu  seragam, akan  tetapi 
implementasi secara lokal perlu  didelegasikan sesuai dengan kebiasaan yang 
ada. Meskipun adanya  tuntutan dari kebiasaan lokal yang bisa ditoleransi 
sepanjang hal tersebut tidak melanggar hal prinsipil dari nilai-nilai organisasi. 
Salah satu contoh yang sangat baik adalah apa yang dilakukan oleh 
McDonalds, yang memperbolehkan cabang di  negara-negara lain untuk 
menciptakan praktik bisnis, misalnya: tawaran roti dengan kemasan mereka 
sendiri untuk melayani selera pasar lokal. Tanpa pendekatan yang seimbang, 
organisasi tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal secara efektif. 
Singkatnya, pola pikir kepemimpinan global adalah kemampuan untuk 
mengambil pandangan global dan mampu  menerapkan perspektif  tersebut  
ke negara lain, dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya. 

Dalam dunia yang semakin mengecil seperti saat ini, lalu lintas manusia untuk 
bepergiaan antar negara menjadi hal biasa dan rutin, oleh karena “kecerdasan 
budaya” akan menjadi bakat dan keterampilan yang sangat penting. Seseorang 
dengan kecerdasan budaya yang tinggi dapat memilih fitur-fitur unik dari perilaku 
individu atau kelompok dari budaya dan etnik yang  berbeda. Secara intuitif dan 
cepat mereka mampu mengidentifikasi keunikan dari masing-masing individu dan 
kelompok dengan spontan.  Oleh karena itu para pemimpin golabal dituntut untuk 
“melek budaya” agar tidak terjebak oleh stigma umum yang sudah meluas terhadap 
‘kapitalisme global” dalam konotasi negatif.  Pendekatan multi-dimensi adalah cara 
yang paling efektif untuk mengembangkan kepemimpinan global yang efektif. 
Beberapa hal terlebih dahulu perlu dikembangkan untuk menjadi pemimpin global 
yang efektif, diantaranya adalah dengan menperhatikan perihal berikut ini: 
1. Mengenal kemampuan yang dimiliki diri sendiri; 
2. Pendidikan yang telah ditempuh; 
3. Pengalaman yang telah dilaui, dan 
4. Kemampuan untuk mengimplemantasikan. 
 
Mengenal kemampuan yang dimiliki diri sendiri 
Mengenal kemampuan yang dimiliki  diri sendiri merupakan kata lain dari  introspeksi 
dan kesadaran diri. Hak ini adalah langkah pertama  untuk mengembangkan para 
pemimpin global sehingga mereka bisa mendapatkan perspektif akurat tentang diri 
sendiri, yang pada gilirannya bersedia menambah pengetahuan dan wawasan perihal  
aspek budaya. Mereka perlu mengetahui dimana mereka berada dan pada kontinum  
pengetahuan dan keyakinan yang baik, sehingga mereka bisa lebih fokus pada 
pengembangan pengetahuan mereka dan memahami  kekurangan relatif mereka. 
 
 
 



Pendidikan yang telah ditempuh 
Yang dimaksud dengan pendidikan dalam  konteks ini adalah merubah cara berpikir 
tentang globalisasi, budaya dan kepemimpinan. Artinya fokus pendidikan lebih 
ditujukan pada konten dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi efektif 
dalam pengaturan dan pengelolaan global. Pemimpin perlu memahami fakta tentang 
budaya, prosedur bisnis, informasi lokal berkenaan dengan praktek adat istiadat yang 
berbeda-beda di setiap negara,  baik dari sudut pandang sosial maupun bisnis. 
Mereka perlu dididik tentang hal ini dan informasi ini dapat dengan mudah diboyong  
melintasi perbatasan negara. 
 
Pengalaman yang telah dilalui 
Pengalaman berkaitan dengan learning by doing. Pengalaman sering  dikatakan 
sebagai  guru terbaik, dengan syarat pengalaman tersebut diperoleh dari 
pembelajaran  melalui pengalaman yang bermakna, relevan dan diterapkan. 
Sehingga diperoleh pembelajaran dan manfaat tentang  bagaimana organisasi 
melakukan bisnis di bagian dunia lain. 
 
Kemampuan untuk mengimplementasikan 
Kemampuan untuk mengimplementasikan dalam hal ini dilakukan melalui proses  
interaksi dengan berfokus pada orang dan peran, sehingga mampu bersosialisasi 
dengan cepat. Artinya, seseorang tidak hanya mampu mempelajari budaya, 
melainkan juga mampu mengalami budaya tersebut dengan baik.  Para pemimpin 
yang tinggal di luar negeri, secara langsung  harus menunjukkan kompetensi mereka, 
terutama dalam hal menyambut orang asing, berbahasa asing, kehangatan, 
menghargai perbedaan dan kepekaan terhadap konteks lokal.  

Tentu saja hal paling penting yang perlu pemimpin lakukan, seperti disebutkan 
di atas, adalah terus-menerus belajar dari pengalaman, baik ketika dirinya terlibat 
dalam  partisipasi  gugus tugas atau team work,  interaksi dengan atasan, rekan-
rekan sekerja ataupun ketika berhubungan dengan  para  mentor atau nara sumber. 
Mereka juga secara proaktif  perlu mempelajari bahasa dan adat istiadat negara 
setempat, dimana ia harus berpartisipasi dalam berbagai pertemuan yang beragam, 
berkomunikasi dengan berbagai kelompok pemimpin bisnis, dan membenamkan diri 
dalam budaya lain yang sering dikunjungi dan ditempati. Tentu saja hal  ini bukan 
sekedar  untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan global semata, akan 
tetapi juga untuk mengembangkan agenda stratejik global agar menjadi  organisasi 
yang benar-benar global. Diantaranya dengan memberi kejelasan tentang  
keterampilan strategik jenis apa yang dibutuhkan oleh  eksekutif global, sehingga 
memudahkan dalam mengidentifikasi, merekrut dan menilai calon sedini mungkin, 
dan memberikan perspektif internasional tentang paparan tugas dan karir. 
Organisasi juga harus mampu memfasilitasi asimilasi antar budaya dengan 
memberikan dukungan dan umpan balik, menciptakan kesempatan untuk refleksi, 
mengembangkan budaya terbuka yang dibangun diatas landasan hubungan pribadi, 
mengembangkan  loyalitas tim kerja  dan tim kepemimpinan yang beragam, serta 



menyediakan akses pada program pelatihan  yang dipimpin oleh para  pelatih 
panutan yang  berpengalaman internasional. 

Pertanyaannya kemudian adalah apa arti dari paparan diatas bagi kepentingan 
baik organisasi maupun kepemimpinan global?  Pembelajaran pertama adalah, 
bahwa visi organisasi beserta  nilai-nilainya harus menunjukkan konsistensi global. 
Namun, visi tersebut harus bisa diterjemahkan ke dalam praktek dan prosedur 
sehari-hari yang  ditentukan  melalui kebijakan  lokal. Suatu  konsistensi global  perlu 
didukung oleh formalisasi, standardisasi dan doktrin global, sedangkan kebijakan 
lokal  perlu didukung oleh fleksibilitas, kustomisasi dan delegasi. Pembelajaran 
kedua, sebuah pola pikir global dapat menjadi faktor keunggulan  baru  dalam 
persaingan pasar, sehingga organisasi global sangat memerlukan  cadangan yang 
tinggi berkenanan dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan  pola 
pikir global!  Tentu saja kesemuanya itu perlu ditopang oleh strategi bisnis global 
organisasi.  Pencarian untuk menemukan talenta dengan kemampuan pola pikir 
global mungkin tidak akan pernah berakhir. Dunia di mana kita hidup tengah tumbuh 
dengan kompleksitas dan dinamika yang memberi kesempatan atau peluang tiada 
batasnya untuk menjelajahi banyak hubungan dari keragaman  lintas budaya di 
seluruh dunia. Tanpa memperbaharui  pola pikir global sebagaimana dipaparkan 
diatas, maka semua bekal pengalaman pemimpin global di dunia ini akan menjadi 
sulit untuk  meningkatkan efektivitas kepemimpinan mereka dalam kancah 
persaingan global yang semakin gencar dan kurang mengindahkan etika serta 
tanggung jawab sosial.  

 
      Bandung, 18 Juni 2013 
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