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editor’snote

Ide awal untuk tema edisi ini adalah Global Talent. 
Kemudian kami pikir-pikir lagi, sebenarnya apa sih 
Global Talent itu? Mendengar istilah Global Talent 
mungkin memunculkan persepsi yang berbeda-

beda pada setiap orang. Global Talent sebagai istilah 
yang hype saat ini mungkin agak berlebihan. Karena 
kemudian setelah kami telaah lebih lanjut, serta 
sambil kami mengerjakan edisi ini, kami sadar bahwa 
bukankah setiap talent atau SDM seharusnya global, 
alias mampu bersaing secara global. Karena globalisasi 
bukan lagi pilihan, batas-batas negara akan semakin 
tipis. Apalagi pada tahun 2015 akan dibuka keran 
untuk masuknya talent-talent dan bertukarnya talent 
dari berbagai negara Asia, sehingga persaingan skill 
dan kompetensi di tingkat global tidak terhindari lagi.

Siapkah SDM Indonesia bersaing di kancah global, 
kemudian menjadi pertanyaan setiap orang. 
Pertanyaan itulah yang menggerakkan kami bertanya 
kepada narasumber-narasumber yang berkompeten 
menjawabnya, dan berkompetan juga memberikan 
paparan dan wawasan yang akan menggugah kita baik 
sebagai SDM Indonesia untuk mempersenjatai diri, 
maupun sebagai seorang pengelola bagian Human 
Capital perusahaan untuk mengecek kesiapan kita 
menghadapi tantangan persaingan global.

Kami menghadirkan studi kasus dari Telkom 
Indonesia dan GE Indonesia, bagaimana perusahaan-
perusahaan ini telah mempersiapkan diri jauh-jauh 
hari dan berpikir secara global. Dalam pengelolaan 
Human Capital kami mengorek masalah kompensasi, 
bagaimana merekrut dan kemudian retaining global 
talent, tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi 
bagian HR dalam mengelola para talent global ini.

Yang menarik dan berbeda dalam edisi kali ini, kami 
banyak menghadirkan tulisan profil, yaitu profil 
beberapa talent Indonesia yang bersinar di kancah 
global. Mereka adalah nama-nama yang mungkin 
terpikir ketika kita menyebut istilah Global Talent. 
Mereka adalah Adi Harsono, yang sudah malang-
melintang di perusahaan-perusahaan global; Dian 
Pelangi yang membawa fashion hijab Indonesia ke 
panggung dunia; serta Johny Setiawan, sang jenius 
penemu planet dari Indonesia. Kita dapat belajar dari 
kisah-kisah mereka yang menarik untuk unggul di 
tataran global.

Kami juga menghadirkan infografik yang secara 
singkat padat memberi gambaran tentang beberapa isu 
terkait Global Talent. Sebagai suplemen edisi ini kami 
mengupas juga tentang Enterprise Social Network, si 
pengganti intranet yang sekarang ramai dibicarakan 
kalangan human resource management.

Kami berterima kasih atas perhatian Anda. Sebagai 
organisasi yang terus bertransformasi, kami 
menyadari masih banyak kekurangan dalam produk-
produk kami, termasuk majalah HC digital ini. Seperti 
dalam edisi terdahulu, dalam edisi kali ini kami juga 
mengundang kontribusi, partisipasi, serta masukan 
Anda sehingga kami dapat terus memperbaiki diri 
sekaligus menggalang keeratan dalam komunitas HR di 
Indonesia.

Kami juga membuka kesempatan untuk Print on 
Demand, memesan versi cetak dalam kuantitas 
tertentu, dan hal ini sudah kami uji-cobakan pada 
beberapa perusahaan. 
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Global talent menurut Global Indonesia Network, seperti yang 
dijabarkan oleh Hana Panggabean, Director School of Graduate 
Program Atmajaya University, adalah sumber daya manusia 
(SDM) Indonesia yang berada di luar negeri atau SDM Indonesia 

yang ada di dalam negeri namun bekerja di perusahaan asing, organisasi 
asing, atau melakukan joint venture dengan pihak asing.

Sedangkan Prof. Hora, Executive Director & Founder Tjitra Consulting 
menjabarkan bahwa global talent merupakan  talent yang kelasnya 
diakui oleh dunia. “Contohnya Ibu Sri Mulyani saat ia menjabat 
sebagai menteri keuangan, berarti ia diakui menjadi talent yang 
dapat memimpin keuangan negara Indonesia,” ujar Hora. Kemudian 
pengertian kedua adalah talent yang dapat bekerja di ranah 
internasional. “Contohnya kembali saat Sri Mulyani bekerja untuk World 
Bank,” tambahnya.

Hora melanjutkan, “Jadi terdapat dua pengertian global talent, yaitu 
talent yang memiliki technical excellence kelas dunia dan pengertian 
kedua adalah orang yang mampu bekerja dengan berbagai bangsa.”

Menjadi global talent sendiri dari hasil penelitian yang dilakukan Hana, 
memberikan beberapa manfaat, yaitu belajar untuk keluar dari comfort 
zone dengan belajar untuk hidup lebih mandiri,  lebih berani untuk 
berkomunikasi dan berdiskusi dalam ranah internasional, kemudian 
personal growth, salah satunya meningkatkan kepercayaan diri, dan 
career competitiveness.

Hora menjelaskan dengan adanya AFTA (Asean Free Trade Agreement)  

Dinamika 
Global TalenT 
inDonesia

Oleh: Shinni Islamiyah
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part1

akan ada serbuan tenaga kerja 
asing ke Indonesia. Hal yang 
sama diamini oleh Hana, AFTA 
akan membuat persaingan talent 
semakin ketat. Hana berkata, 
“Menurut Boston Consulting Group 
(BCG), pertumbuhan ekonomi 
Indonesia akan cepat, namun 
talent dari negara kita sendiri akan 
kurang.”

“Maka yang kosong ini bisa saja 
diisi oleh talent asing. Yang menjadi 
masalah adalah jangan sampai kita 
menjadi pemain pendukung saja di 
negara kita sendiri, sehingga saat 
kita ditinggal mereka, kita akan 
kewalahan,” ucapnya.

BCG menyebutkan bahwa 
pada tahun 2020, perusahaan-
perusahaan besar di Indonesia 
hanya akan terisi setengah 
kebutuhan entry level dengan 
kandidat berkualitas. Di tingkat 
senior jumlah kekurangan pekerja 
diperkirakan akan lebih rendah, 
namun akan banyak kandidat yang 
kurang memiliki pengalaman global 
dan leadership.

Kekurangan tenaga kerja ini terjadi 
karena pertumbuhan ekonomi 
pada sektor jasa yang cepat dan 
lemahnya sistem pendidikan 
nasional dalam mempersiapkan 
siswanya untuk menghadapi dunia 
kerja. Hanya 22% dari populasi 
pada usia kuliah di Indonesia yang 
melanjutkan pendidikan hingga 
jenjang universitas. Ditambah lagi 
dengan fakta bahwa hampir 60 

persen lulusan tersebut berganti 
pekerjaan pada tiga tahun pertama 
dan lebih dari sepertiganya 
berganti pekerjaan lebih dari sekali. 

Fakta lain menunjukkan bahwa 
minimnya supply global talent 
Indonesia di pasar internasional 
disebabkan karena banyak 
dari SDM Indonesia yang lebih 
memilih kembali ke Indonesia lagi. 
Alasannya adalah karena keluarga, 
atau karena ia menganggap dengan 
kembali di Indonesia, ia akan 
memiliki karier lebih baik.  “Namun 
harus menjadi orang yang excellent 
di bidangnya terlebih dahulu untuk 
mendapatkan kesempatan tersebut 
dengan cara ia bekerja di luar 
negeri,” papar Hana.

Adanya kesenjangan ini menurut 
Hana dapat dicegah melalui jalan 
pendidikan dan organisasi. Prof 
Hora turut mengamini melalui jalan 
pendidikan yaitu dengan mengirim 
pelajarnya untuk memiliki 
pengalaman bekerja di luar negeri. 
Hal ini sudah dilakukan oleh 
Universitas tempatnya mengajar di 
China. “60-80% lulusan kami sudah 
pernah memiliki pengalaman 
bekerja di luar negeri,” ucap Hora.

Mengapa hal ini sebaiknya 
dilakukan? Hora mengungkapkan 
bahwa talent asing yang nantinya 
masuk ke Indonesia, mereka 
sudah punya pengalaman bekerja 
di luar negeri, ditambah lagi 
berarti nanti ia akan mengetahui 
seluk beluk bekerja di Indonesia. 
“Jangan sampai terjadi kita hanya 
mengetahui benchmark negara kita 
sendiri dan negara tetangga kita 
saja,” katanya.

Sedangkan organisasi juga 
berperan dalam mengembangkan 
global talent melalui beberapa 
langkah yaitu, exposure to diversity 
(melibatkan SDM dalam lingkup 
kerja internasional), early intensives 
experiences on intercultural 
learning (pembelajaran dimulai 
sedini mungkin, saat pekerja masih 
berusia muda), International 
assignment in early career, dan 
strong tehnical competence.

Namun dengan masuknya SDM 
asing, bukan berarti kita harus 
membentengi diri dari kehadiran 
mereka. Ada benefit yang juga kita 
dapatkan yaitu knowledge transfer. 
Seperti yang terjadi di GE misalnya. 
Menurut Caecilia Adinoto, HR 
Director GE Indonesia, biasanya 
di GE SDM asing dikirimkan ke 
Indonesia karena sudah lebih dulu 
ditraning untuk produk baru atau 
venture baru.

Bagaimana dengan kompetensi 
yang harus dikembangkan oleh 
SDM Indonesia untuk menjadi 
seorang global talent? Hana 
menjabarkan sebagai berikut:

1. Mindset global dan memperluas 
pengetahuan.

2. Penguasaan akan bahasa asing 
& technical excellence: technical 
excellence berarti SDM tersebut 
menguasai keahlian khusus.  Hana 
menjabarkan bahwa berdasarkan 
hasil studinya, banyak dari SDM 
Indonesia yang awalnya berasal 
dari technical job, kemudian beralih 
ke general job. Hal ini akan menjadi 
ganjalan sendiri saat ia akan masuk 
ke top level manajemen dalam 
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Fakta lain menunjukkan bahwa 
minimnya supply global talent Indonesia 
di pasar internasional disebabkan karena 
banyak dari SDM Indonesia yang lebih 
memilih kembali ke Indonesia lagi. 

Caecilia Adinoto, 
HR Director GE Indonesia
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level global. “Padahal technical skill 
di atas rata-rata merupakan daya 
saing yang baik  untuk seorang 
global talent,”  tambah Prof. Dr. 
Hora Tjitra, Executive Director & 
Founder Tjitra Consulting.

3. Self articulation & assertive 
communication: yaitu kemampuan 
untuk berkomunikasi dan 
menampilkan diri di depan forum. 
Hal senada dikemukakan oleh 
salah satu partisipan dalam diskusi 
tersebut, George Hadi Santoso, 
President Director & Country 
Manager PT DuPont Agricultural 
Products Indonesia & PT DuPont 
Indonesia, yang berpendapat bahwa 
kemampuan untuk menyuarakan 
pendapat dalam meeting atau 
forum,  tidak hanya diam saja, dan 
memberikan impresi yang baik 
di depan forum, masih harus kita 
benahi.

4. Intercultural sensitivity & 
awareness: yaitu faktor-faktor 
yang diperlukan untuk mengelola 
perbedaan-perbedaan budaya. 
Dengan adanya sensitivitas kultural 
ini seorang SDM akan lebih dapat 
menghindarkan dirinya dengan 
culture shock yang selama ini 
menyebabkan 50% pekerja global 
kembali ke negara asalnya.

Lebih lanjut Caecilia juga 
mengungkapkan bahwa dalam hal 
pengembangan kompetensi SDM 
Indonesia yang harus semakin 
dikembangkan adalah level of 
confidence, communication, dan 
influencing skills. “Terutama untuk 
budaya GE, influencing skill menjadi 
hal yang penting,” ungkapnya.

Terlepas dari kompetensi yang 
harus dikembangkan oleh SDM 
Indonesia, Caecilia mengatakan 
bahwa sebenarnya bangsa kita 
sudah mampu menunjukkan 
kapabilitasnya dalam skala 
internasional. Ia mengambil contoh 
dari perusahan tempat ia bekerja 
saat ini, GE, yaitu David Utama, 
yang saat ini menduduki jabatan 
President & CEO Healthcare 
ASEAN. “Berarti Pak David dapat 
menularkan knowledge how to do 
business-nya kepada rekan-rekan 
GE se-ASEAN,” ucapnya.

Beliau juga memaparkan bahwa 
Handry Santiago yang saat ini 
menjabat sebagai president GE 
Indonesia yang sebelumnya 
pernah menduduki posisi Black 
Belt di Power-System, South Asia, 
kemudian ACFC (At Customer 
For Customer) wilayah Asia, dan 
pernah juga menduduki posisi 
Sales Director Power Generation 
untuk wilayah Indonesia, Vietnam, 
dan Filipina.

Maka Caecilia berpesan kepada 
anak muda di Indonesia, untuk 
dapat menjadi global talent, mereka 
haruslah memiliki kemauan 
belajar yang tinggi, kemauan 
untuk berbuat salah kemudian 
memperbaikinya, dan memberikan 
kesempatan. Caecilia melanjutkan 
yang kedua adalah leadership. 
“Kemampuan untuk memimpin di 
setiap keadaan, mampu memimpin 
diri sendiri dan juga orang lain,” 
ujarnya. 

Hal lainnya yang menurut Caecilia 
harus dikembangkan adalah 
kemauan untuk tahu bahwa 
semuanya harus diraih, dengan 
cara memimpin diri sendiri dan 
belajar. “Belajar di sini bukan hanya 
dengan belajar di kelas, namun juga 
dengan mengatasi masalah sehari-
hari,” katanya.

Kembali lagi Hana menegaskan 
bahwa untuk menjadi seorang 
global talent yang sukses, yang 
paling penting adalah SDM tersebut 
mau keluar dari comfort zonenya. 
”Dengan ia keluar dari negaranya 
ataupun bekerja di lingkup kerja 
SDM asing, berarti ia mau untuk 
menghadapi perubahan dan 
menantang dirinya sendiri. Hal 
tersebutlah yang membuat seorang 
individu dapat sukses bersaing di 
dunia internasional,“ pungkas Hana.       

Prof. Hora Tjitra
Professor pada Zhejiang University, 
China

Hana Panggabean, 
Director School of Graduate 
Program Atmajaya University
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part1
Global TalenT

Potential Global Talent
Menurut Global Talent 2021, studi yang dilakukan oleh ekonom Oxford, dibantu oleh Tower Watson dan beberapa 
pekerja global, 54 % lulusan universitas berasal dari Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Rusia, dan Turki 
dikomparasikan dengan 46% lulusan universitas berasal dari Perancis, Jerman, Inggris, dan negara industri lainnya. 

Sumber:  Towers Watson: Global Workforce Study 2012

Potential Global Future Leaders
Berikut ini merupakan 25 negara yang memiliki Effective leaders saat ini dan potential leader di masa akan datang 
berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh SHL dalam First Global Leadership Study dengan melakukan analisis 
pada jutaan orang melalui SHL Global Talent Analytics ™ Database.

Hasil study menunjukkan bahwa Hongkong, Jerman, dan Inggris memiliki effective leaders pada saat ini. Namun untuk 
masa akan datang ketersediaan talent leader dimenangkan oleh Mexico, Turkey, dan Mesir.

Peningkatan standar pendidikan dan culture entrepreneurialism merupakan faktor pendukung dari perubahan potential 
leader tersebut. 

Supply of leadership potential as a % of population: Top 
25 countries

Rank-
ing

Effective Leaders Today
Potential  

Leaders of Tomorrow

Ranking change 
between leaders for 

today and leaders for 
tomorrow

1-25 Country %  Country %   ↑or↓
1 Hong Kong 14% Mexico 54% 21↑
2 Germany 13% Turkey 50% 16↑
3 United Kingdom 10% Egypt 44%  New entry*
4 Australia∞ 10% Switzerland 43% 2↑
5 United States 10% Brazil 42% 19↑
6 Switzerland 10% India 41% New entry
7 Canada 10% Italy 41% 10↑
8 Japan∞ 9% United States 41% 3↓
9 Singapore∞ 9% Germany 40% 7↓

10 New Zealand∞ 8% Netherlands 40% New entry
11 Sweden 7% China (Taiwan) 39% 1↑
12 China (Taiwan) ∞ 7% United Arab Emirates 39% 9↑
13 France∞ 7% Denmark 39% 10↑
14 Thailand&infin 7% Sweden 37% 3↓
15 Finland∞ 7% Portugal 37% New entry
16 Belgium∞ 7% Russia 37% New entry
17 Spain 6% Spain 37% No change
18 Turkey 6% Ireland 37% New entry
19 Italy 6% Indonesia 37% New entry
20 South Africa∞ 6% China (Hong Kong) 37% 19↓
21 United Arab Emirates 6% United Kingdom 37% 18↓
22 Mexico 6% Norway 36% 3↑
23 Denmark 5% Poland 35% New entry
24 Brazil 5% Canada 35% 16↓
25 Norway 5% China (Mainland) 34% New entry

Sumber:http://www.shl.com/us/the-global-view-of-leadership/ . 2012

Berdasarkan Global Mobility Survey 2012 21% organisasi 
menyatakan bahwa China merupakan negara yang paling 
dianggap umum sebagai tempat tujuan destinasi global 
talent. 

Selain  itu China dianggap sebagai  negara tujuan 
penempatan kerja yang paling menantang oleh 17 % 
responden, disusul oleh India dengan 12% responden.

Berdasarkan hasil survey, alasan mengapa megara destinasi 
yang dituju menjadi sebuah tantangan karena alasan berikut 
ini:

Challenging Destination for Global Talent

Sumber: http://globaltalentstrategy.com/en/article/only-6-of-global-talent-are-innovative-276
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infographic
Adalah faktor-faktor yang diperlukan seorang talent untuk 
mengelola perbedaan budaya.

Berikut ini merupakan ICS Profile untuk Indonesia dalam 
Konteks Global:

Kompetensi yang diperlukan oleh seorang global talent 
dalam 10 tahun ke depan:

Digital Skills: Kemampuan bekerja secara virtual dan 
menggunakan sosial media

Agile Thinking: Kemampuan untuk berhadapan dengan 
ambiguitas dan kompleksitas, serta mengukur dan 
merencanakan beberapa scenario dalam siyt

Interpersonal Skills: Kemampuan dalam berkolaborasi 
dan team work yang efektif, baik saat bertatap muka 
langsung dan melalui virtual.

Global Operating Ability: Kemampuan managing 
kelompok karyawan yang berbeda-beda, mengerti market 
internasional dan sensitive terhadap isu culture.

Intercultural Competence & Sensitivity (ICS) Future Global Talent Competency

*Penelitian ini dilakukan oleh: 2004, Panggabean,  N=213 Profesional. 
2007, Panggabean dan Suryani N=773 profesional

Subjek: International & local students, professionals, guru, pekerja 
blue collar.

Bidang Industri: manufacturing, printing, education, printing, real 
estate, oil & gas, advertising, government.

Sumber:  Towers Watson:Global Workforce Study 2012.
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Dimensi Lokal Global
Group Harmony
Kecenderungan untuk 
menjaga harmonisasi dan 
atmosfir kelompok yang 
positif.

High

High

Moderate

Low

High

High

High

High

High

High

Low

Low

Partisipasi Pengambilan 
Keputusan (Musyawarah 
untuk Mufakat)

Teknik pengambilan 
keputusan secara spesifik, 
yang dikarakteristikkan 
dengan tingkat mufakat 
yang tinggi.

Multiculturality
Kesiapan mental untuk 
menerima perbedaan 
budaya sebagai bagian 
utama dari identitas 
individu.

Active Sensitivity
Inisiatif penyelesaian 
konflik 

Conflict Avoidance
Perilaku untuk 
menghindari konflik.

Implicit Communication
Pola dari komunikasi 
tidak langsung yang 
diindikasikan dengan 
penggunaan yang 
berfrekuensi dari 
komunikasi non verbal.
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Indonesia menjadi salah satu tujuan utama negara-negara maju untuk berinvestasi dan 
membuka lapangan kerja. Pernyataan itu diungkapkan Pri Notowidigdo, Managing Partner 
dari Amprop di Indonesia, perusahaan pencari eksekutif dan kewirausahaan global.  
Menurutnya, berdasarkan laporan dari McKinsey dengan judul “The Archipelago Economy- 

Unleashing Indonesia’s Potential” yang dirilis pada September 2012 lalu, menyebutkan 
bahwa Indonesia merupakan negara ke-16 terbesar dalam ekonomi dunia. 45 Juta orang 
adalah konsumen aktif, 53% dari populasi di kota-kota menghasilkan 74% GDP. Selain itu 
laporan tersebut menyebutkan bahwa 55 juta tenaga kerja berpengalaman yang menggerakan 
perekonomian negara. 

Begitu besar potensi ekonomi Indonesia untuk terus tumbuh, 
apakah akan ditunjang dengan kapabilitas yang dimiliki SDM-
nya. Menurut Pri yang telah berkarir kurang lebih 30 tahun di 
India, Amerika Serikat dan Kanada ini, SDM Indonesia pada 
dasarnya sudah siap untuk going global, ia meyakini bahwa 
tidak menutup kemungkinan seorang pimpinan sebuah 
perusahaan asing adalah seorang warga negara Indonesia. 
Yang jelas kemungkinan itu juga diselaraskan dengan 
pembuktian proporsi jumlah SDM Indonesia yang menduduki 
jabatan penting seperti Board of Director atau Commissioner 
di perusahaan-perusahaan multi level company di Indonesia 
akan semakin banyak.

Apakah hanya dengan mengukur kuantitas SDM kita maka 

siapkah 
sDm 
inDonesia 
GoinG Global?
Oleh: Nurul Melisa

Pri Notowidigdo, 
Managing Partner Amprop 
di Indonesia
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hal itu dapat menjadi patokan kita sudah semakin 
siap? Salah satu komponen yang bisa meningkatkan 
kesiapan SDM kita untuk go global adalah semakin 
beragamnya konsentrasi ilmu yang dipunyai SDM 
Indonesia. Selayaknya kita mempunyai pakar dan ahli 
dari berbagai bidang ilmu, dan kabar baiknya adalah 
hal ini sudah tercapai secara signifikan.

Keberagaman Keahlian Meningkatkan Standard 
Mutu SDM Indonesia
Pri yang kini juga menjabat sebagai Chairman of the 
Nomination & Remuneration Committee (NRC) di 
Bank CIMB Niaga mengakui bahwa SDM Indonesia 
kini banyak yang menjadi ahli atau pakar di variasi 
bidang ilmu. “Bidang-bidang yang mereka geluti 
sangat bervariasi dan datang dari berbagai macam 
industri seperti industri telekomunikasi, media, 
keuangan, ESDM, FMCG (fast moving consumer good), 
farmasi, family business dan otomotif. Tentunya 
dengan berbagai macam posisi mulai dari mid-level 
management hingga top level management,” terangnya. 

Selain itu untuk mewujudkan tingkat kualitas kita 
di mata dunia, perlunya memiliki kompetensi yang 
bisa menjadi tolak ukur seorang talent global. Secara 
personal, SDM yang baik harus memiliki paling tidak 
pengetahuan luas, kemampuan di luar kemampuan 
teknis, perilaku baik, selalu menjaga komunikasi 
dengan rekan kerja serta menjunjung tinggi nilai-nilai 
kejujuran di dalam diri, begitu Pri menjelaskan. Selain 
itu secara praktis, kompetensi SDM dengan kerangka 
kepemimpinan yang ideal juga menjadi penting dalam 
penilaian kompetensi seorang pekerja. Di antaranya 
adalah peranan pengalaman seseorang dengan 
relevansi pekerjaannya, performa kepemimpinan yang 
baik, strategi kepemimpinan, kemampuan untuk dapat 
memimpin suatu kelompok kerja. 

Berdasarkan peranan penting kerangka kepemimpinan 
tersebut, seseorang dengan kemampuan menginspirasi 
dan memimpin sebuah perubahan serta perbedaan 
dalam sebuah organisasi adalah kompetensi yang akan 
paling diperhitungkan. 

“Dengan banyaknya perusahaan asing dan pegawai 
asing yang bekerja di Indonesia, seseorang dengan 
kemampuan tersebut akan sangat penting peranannya 
dalam sebuah organisasi, tentunya didukung dengan 
peranan lainnya,” ujar Pri. 

Bila kemampuan dan skill seseorang sudah melebihi 
rata-rata untuk mencapai global, maka tantangannya 
justru di dalam dirinya sendiri. “Tantangannya 
yang dihadapi seorang SDM tersebut adalah dapat 
memotivasi dirinya untuk terus mengembangkan 
dirinya lebih baik. Dengan berbagai macam persaingan 

dalam industri dan bidang kerja serta lahirnya pemain-
pemain bisnis baru, tentunya SDM tersebut harus tetap 
memperkaya dirinya dengan informasi, sosialisasi diri, 
dan menjaga good networking dengan berbagai lapisan 
industri dan profesi,” ujar Pri.

Indonesia di Kacamata Talent Silicon Valley
Berkarir di negeri orang merupakan hal yang mungkin 
didambakan oleh sebagian dari kita. Iklim kerja yang 
produktif, rekan kerja yang kooperatif hingga nuansa 
kantor yang berbeda dari biasanya akan kita temui. 
Namun bagaimana dengan anggapan bahwa seberapa 
besar prestasinya, pada akhirnya mereka harus ingat 
bangsanya, pulang ke rumahnya.

Momok ini mungkin masih menghantui beberapa 
orang yang bekerja di luar Indonesia. Opini masyarakat 
yang menganggap bahwa seseorang yang berprestasi 
di luar negaranya berarti sudah berada di comfort zone 
dan lupa akan sumbangsihnya untuk tanah kelahiran. 
Namun dengan tegas pernyataan itu ditampik oleh 
Jennie S. Bev, seorang penulis yang sukses berkarir di 
Amerika Serikat. Menurutnya di mana saja seseorang 
bisa berkarya dan membawa nama Indonesia di 
dunia Internasional. Jennie berangkat ke AS untuk 
melanjutkan pendidikan S2-nya, sembari kuliah ia 
bekerja sebagai editor di beberapa media online. Nama 
Jennie sudah tidak asing lagi di kalangan kolumnis 
media, hingga kini ia sudah menghasilkan lebih dari 
1000 artikel dan 60 buku elektronik (e-book) yang 
diterbitkan di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, 
Inggris, Perancis, Jerman dan Singapura.

Wanita kelahiran Menteng, Jakarta Pusat ini enjoy 
menjalani perannya sebagai globalist di Silicon Valley. 
“Saya sangat menyukai kultur Silicon Valley (SV) 
yang sangat sederhana. Eksekutif bekerja dengan 
intelek mereka sehingga pakaian yang dipakai sangat 
sederhana dengan T-Shirt dan jins saja,” ujar Jennie. 

Jennie mengakui bahwa di SV yang dinilai adalah karya 
nyata dari sisi intelek seseorang. Pakaian dan aksesoris 
tidak perlu bagus-bagus, berbeda dengan kultur 
financier di Wall Street yang glamor.Oleh sebab itu 
Jennie cocok dengan nuansa Silicon Valley. Dari sana, 
ada tiga hal yang menjadi alasan Jennie untuk bekerja 
di negeri orang, yaitu Ekualitas, Independensi dan 
Profesionalisme. Ketiga hal itu menurut Jennie sangat 
terasa di negara-negara barat termasuk Amerika 
Serikat. 

Jennie menceritakan bahwa di AS setiap orang sejak 
kanak-kanak sudah diajarkan mandiri, sehingga satu 
orang saja bisa menangani hal-hal yang di Indonesia 
mungkin perlu ditangani oleh 4 sampai 5 orang. 
Bahkan seorang manajer atau direktur sekalipun, 



12 HC MAGAZINE | #5 | JULI - AGUSTUS 2013

part1

tidak ragu menjaga kebersihan ruangan kantor 
dan mengerjakan apa-apa sendiri. “Ketika tukang 
bersih-bersih tidak ada, tidak jarang seorang manajer 
membersihkan toilet sendiri. Di Indonesia sangat 
jarang (seperti itu terjadi), produktivitas di AS sangat 
tinggi,” terang Jennie.

Merantaulah Dengan Bekal Yang Cukup
Jennie yang sejak 2003 membangun usaha penerbitan 
sendiri ini menyampaikan kendala  bagi seorang talent 
saat bekerja di luar. “Tantangannya adalah kultur kerja 
keras, independen, dan ekualitas. Kerja keras di sini 
dibarengi dengan inisiatif tinggi. Independen artinya 
tidak tergantung sama sekali dengan rekan kerja. 
Walaupun kerja dengan tim, ini berarti setiap bagian 
dikerjakan dengan baik, bukan saling tergantung. 
Sedangkan ekualitas artinya tidak ragu berbagi kepada 
atasan, tanpa perlu takut-takut,” terang Jennie. 

Selain itu kultur yang berbeda membuat seorang 
global talent mesti lebih terbuka dan sportif. Nuansa-
nuansa kultural yang terkadang agak ‘mengganjal’ 
perlu diatasi dengan pengertian dan toleransi multi-
kultur. Penting bagi kita untuk memiliki percaya diri 
yang tinggi, sehingga tidak sering ‘merasa terhina’ oleh 
bangsa lain.

Kesiapan talent Indonesia untuk go global masih jauh 
dari standard. Kira-kira hal itu merupakan kenyataan 
pahit yang mesti diterima, karena faktanya menurut 
Jennie potensi SDM Indonesia secara keseluruhan 
masih jauh di bawah standard mengingat hanya 2% 
sampai 4% yang lulusan sarjana. Sisanya yang terbesar 
berpendidikan SD (separuh). “Selain secara keahlian 
dan keterampilan kurang, perilaku atau attitude juga 
terkadang perlu di-train dengan baik. Potensi bagi 
yang berpendidikan SMA dan sarjana tentu sangat bisa 
diasah, namun kultur juga sangat berperan,” terang 
Jennie. 

Namun Jennie tak padamkan semangat para talent 
Indonesia untuk terus berprestasi di dunia global, 
menurutnya dengan pertambahan penduduk 3,5 juta 
orang setiap tahun, Indonesia kekurangan pekerjaan 
yang bisa menyerap semua pencari kerja. “Merantaulah 
ke luar negeri, siapkan diri sedini mungkin dengan 
kompetensi-kompetensi bahasa, teknikal dan kultural,” 
terang Jennie. Ia menambahkan negara-negara barat 
(Eropa dan AS) adalah negara-negara berpenduduk tua 
(baby boomers) yang perlu tenaga kerja muda-muda, 
untuk itu Jennie menyarankan para pemuda untuk 
mempertimbangkan peluang itu, untuk merantau di 
negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Taiwan 
yang umumnya memerlukan tenaga-tenaga muda.

Ia juga mengingatkan bahwa jangan terbawa rumor 

kenegaraan, seseorang yang berhasil berkarir di 
negeri orang, sesungguhnya ia membawa benih positif 
ke ranah dunia. “Kami yang hidup dan bekerja di 
luar negeri membawa Indonesian diaspora di dunia 
internasional dan menjadi jembatan dunia luar dengan 
Indonesia. Ini jauh lebih baik daripada mengaku 
nasionalis dan bekerja di Indonesia namun korup dan 
tidak membawa nama baik Indonesia,” pungkas Jennie.

Apa Pengertian Global Talent Sebenarnya?
Isu Global Talent ini sangat menarik untuk dibahas. 
Diprediksi bahwa talent war di Indonesia akan 
semakin memanas dengan adanya pasar bebas pada 
tahun 2015. Pasar bebas ini memungkinkan masuknya 
produk asing dan pekerja asing tanpa hambatan 
ke Indonesia. Sisi positifnya akan terjadi transfer of 
knowledge dari global talent kepada SDM lokal. Yang 
menjadi tantangannya adalah apakah SDM lokal dapat 
bersaing dengan pekerja asing? Sudah siapkah kita? 

Hal ini dibenarkan oleh Prof. Hora Tjitra, Professor 
pada Zhejiang University, China, menurutnya dengan 
adanya Masyarakat Ekonomi Asean, nantinya setiap 
warga Asean akan semakin bebas untuk tinggal dan 
bekerja di negara-negara Asean lainnya. Ini tentunya 
memberikan kesempatan yang besar bagi seorang 
Global Talent, karena pasar untuk bekerja dan berkarir 
akan menjadi semakin luas. Bukan hanya terbatas di 
negara sendiri, tetapi juga di seluruh negara Asean.
“Hal ini juga berarti akan adanya bahaya brain drain 
untuk negara-negara yang kurang kompetitif, karena 
Global Talent bisa memilih, dan mereka akan memilih 
tempat bekerja yang paling menjanjikan untuk 
karir mereka selanjutnya. Dari sinilah dapat terjadi 
Talent War antar negara, dan juga antar perusahaan. 
Masyarakat Ekonomi Asean akan mempermudah 

Jennie S. Bev
Penulis
jenniesbev.typepad.com
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jalannya ekspansi internasional, dan perusahaan-
perusahaan yang mau memulai melebarkan sayap ke 
kancah internasional juga akan sangat membutuhkan 
Global Talent,” terang Hora.

Di sisi lain, kondisi yang demikian ini justru 
mendatangkan bahaya bagi para professional yang 
kurang kompetitif, yaitu mereka yang bukan world 
class talent, karena pada dasarnya persaingan untuk 
mendapatkan pekerjaan dan karir terbaik ini, nantinya 
akan diperebutkan oleh para talent dari seluruh Asean, 
dari para Global Talent.

Untuk itu dalam hal ini Hora membedakan antara 
Global talent dengan World-class talent. World Class 
talent adalah mereka yang memiliki kemampuan 
daya saing bertaraf internasional, tetapi belum tentu 
mampu dan ‘feel at home’ untuk bekerja dalam 
konteks International/ global. Sementara global talent 
adalah mereka yang mampu dan memiliki kesan ‘feel 
at home’ tadi untuk bekerja dalam konteks global.

Apa karakteristik terpenting dari global talent, seorang 
global talent selayaknya memiliki cross-cultural 
competence atau kompetensi lintas budaya, yakni 
kemampuan untuk dapat mengelola perbedaan budaya 
di samping tentunya ditunjang dengan kemampuan 
lain untuk bisa sukses dalam konteks lokal, begitu 
paparan Hora. 

“Banyak penelitian yang membuktikan bahwa 
seseorang yang sukses di negara sendiri, belum 
tentu akan sukses di negara lain. Di sinilah faktor 
intercultural competence adalah salah satu faktor 
pembeda yang terpenting dari seorang Global Talent,” 
tambah Hora. 

Mengapa Kita Harus Aware Terhadap Global Talent
Dengan adanya globalisasi, kebutuhan akan Global 
Talent akan semakin meningkat. Bukan hanya 
untuk expansi international. Walaupun kita hanya 
akan bekerja di “kandang sendiri”, kemampuan 
bekerja dalam konteks global di arena lokal pun 
semakin diperlukan mengingat semakin banyak juga 
profesional-profesional asing yang akan datang dan 
bekerja di negara kita.

“Mengembangkan Global Talent adalah suatu proses 
yang memakan waktu yang panjang. Persiapannya 
tentu harus matang dan dimulai dari jauh-jauh hari 
sebelumnya,” ujar Hora. 

Untuk itu seharusnya organisasi sudah mulai 
mempersiapkan pengembangan talent di 
perusahaannya. Menurut Hora di Jerman yang 

sudah terintegrasi dengan isu global ini, beberapa 
perusahaan kemudian membuat dua macam talent 
pool, dalam hal ini kita berbicara pada konteks 
perusahaan di Jerman. Pertama yaitu local talent pool, 
yang sebelumnya disebut dengan world-class talent, 
dan yang kedua adalah talent pool yang sejak awal 
memang dipersiapkan untuk international expansion, 
yakni Global Talent. Beberapa perusahaan bahkan 
memiliki talent pool ketiga, yang mereka sebut dengan  
Global Talent International, yakni talent yang bukan 
berasal dari negara asal perusahaan, terang Hora.

“Tantangan utama ada pada competitiveness, baik 
dalam pemodalan, teknologi, manajemen dan juga 
human resource atau sumber daya manusia. Dalam 
segi Human Resources, di sinilah letak penting dari 
Global Talent dan World-Class Talent untuk menjaga 
competitiveness perusahaan dalam perdagangan 
bebas,” lanjut Hora. 

Hora mengingatkan bukan hanya organisasi yang 
harus mempersiapkan datangnya global talent, karena 
kuncinya justru di talent itu sendiri. Dengan adanya 
persaingan dalam lapangan kerja, pekerjaan bagus 
dengan paket gaji atraktif yang menjanjikan karir 
terbaik akan diperebutkan bukan hanya oleh SDM 
lokal, tetapi juga oleh para professional dari negara-
negara Asean yang lain.

“Standar kerja dan profesionalisme akan dipacu 
dengan standar internasional. SDM lokal harus 
secepatnya meningkatkan kemampuan untuk bisa 
menjadi World-Class Talent, bahkan Global Talent 
sendiri. Tentunya mereka yang memiliki pengalaman 
lebih banyak, lebih beragam adalah mereka yang akan 
menang dalam persaingan ini,” saran Hora. 

Meski begitu Hora tetap optimis bahwa kita mampu 
bersaing dalam pangsa global. Saya percaya, SDM kita 
mampu untuk bersaing dalam pangsa global, tapi kita 
harus meningkatkan competitiveness kita. Sebagai 
negara yang Bhinneka Tunggal Ika, kita besar dan 
terbiasa dengan perbedaaan budaya, etnik, agama dan 
sebagainya. Ini salah satu modal terpenting dalam 
globalisasi,” tandas Hora.

Yang menarik Hora menekankan komunikasi adalah 
faktor utama yang perlu ditingkatkan. Kemampuan 
berkomunikasi antar budaya. Bukan hanya dalam 
hal bahasa asing, tapi juga komunikasi secara 
umum. “Berbicara lebih to-the-point dan terstruktur, 
berargumentasi berdasarkan fakta dan data,” ujar Hora 
yang sangat concern dengan kesiapan talent Indonesia 
menuju global. 
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Seorang global talent adalah seorang yang 
melihat kariernya jauh lebih luas, tidak hanya 
di negerinya sendiri. Demikian definisi yang 
menarik yang dilontarkan Muhammad Noer, 

HRBP Global Customer Development, Unilever Asia 
Private Limited, yang berlokasi di Singapura. Dalam 
konteks multinasional, global talent adalah orang yang 
siap berpindah dari satu negara ke negara lain, dari 
satu posisi ke posisi lain. 

“Talent tersebut siap untuk mobile, di manapun tugas 
baru menunggu dan memerlukannya,” ucap Noer.

Noer mengungkapkan, dasar kebutuhan perusahaan 
merekrut global talent adalah karena perusahaan 
multinasional saat ini melihat bahwa terdapat keahlian 
atau best practice yang perlu ditularkan dari satu 
negara ke negara lainnya, yang dapat dilakukan oleh 
talent tersebut.

“Saat ini perusahaan multinasional cenderung untuk 
memanfaatkan skala global mereka, sehingga talent 
yang memiliki potensi untuk menjadi global talent 
dilihat oleh perusahaan memiliki daya tarik sendiri,” 
ucapnya.

Menurut Caecilia Adinoto, HR Director GE Indonesia, 
proses rekrutmen memegang peranan penting, karena 
menurutnya dengan begitu dapat diidentifikasi dari 
awal apakah calon pekerja yang akan masuk dapat 
berkembang beberapa tahapan lebih jauh.
“Di GE, proses identifikasi global talent sudah dimulai 
sejak awal talent tersebut direkrut. Kami sudah 
memiliki tools yang terstandar, selain dari interview, 
kami juga melihat mereka melalui case studies,” ujar 
Caecilia.

Ia melanjutkan “Dalam case studies, mereka diberikan 
studi kasus yang update, kemudian diminta untuk 
mempresentasikan bagaimana ia dapat solve problem, 
provide solution dari kasus yang diberikan.”
Caecilia menyebutkan setelah proses rekrutmen, di 
GE sendiri terdapat program pengembangan untuk 
seorang talent yang diberi nama GEMP. Talent yang 
sudah masuk ke dalam program memiliki kesempatan 
yang sama untuk ditempatkan di seluruh cabang GE di 
seluruh dunia.

Noer menuturkan pengelolaan karier seorang global 
talent merupakan hal penting karena mereka bisa 
saja berpindah dari satu negara ke negara yang lain 
padahal mungkin ia berada pada level yang cukup 
tinggi  dan tidak banyak talent lainnya yang dapat 
mengisi posisi tersebut.

Noer juga mengungkapkan bahwa dalam mengelola 
global talent terdapat tantangan tersendiri yaitu:

• Kesiapan global talent untuk berpindah ke negara 
lain
Ada global talent yang hanya ingin berpindah ke 
negara-negara yang dekat dalam wilayah tertentu, 
misalnya negara South Asia atau hanya ke negara-
negara tertentu saja. Hal ini menjadi tantangan 
tersendiri untuk perusahaan, ketika sebuah negara 

Ada global talent yang hanya 
ingin berpindah ke negara-
negara yang dekat dalam 
wilayah tertentu, misalnya 
negara South Asia atau 
hanya ke negara-negara 
tertentu saja.
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berkembang membutuhkan talent terbaik, contohnya 
banyak negara di Afrika.

Noer melanjutkan bahwa aspek mobilitas global 
talent dipengaruhi oleh kepentingan keluarga, karena 
saat seorang global talent berpindah negara, ia akan 
mempertimbangkan beberapa faktor seperti kesediaan 
keluarga untuk pindah, ketersediaan pendidikan di 
negara tersebut, perbedaan budaya yang tidak terlalu 
besar dan negara asal dengan negara tujuan.

• Budaya
Global talent harus mampu beradaptasi dengan budaya 
yang berbeda. Menghadapi hal tersebut ada talent 
yang berhasil namun ada juga yang tidak, meskipun 
ia memiliki skill dan kompetensi yang baik, ia gagal 
karena tidak mampu beradaptasi dengan budaya yang 
berbeda.

• Biaya 
Dalam mengelola global talent, dengan 
memindahkannya dari satu negara ke negara lain 
membutuhkan biaya besar. Perusahaan harus berusaha 
bersedia mengeluarkan biaya jauh lebih besar dan 
berharap return of investment dari kehadiran global 
talent tersebut.

Cara untuk dapat mempertahankan atau me-retain 
agar global talent itu dapat bertahan di perusahaan 
tempat ia bekerja, juga perlu dipikirkan,  Noer 
menerangkan bahwa strategi yang diperlukan 
untuk mengelola global talent adalah melalui sistem 
remunerasi. “Mereka sudah pasti dengan mudah akan 
membandingkan dengan koleganya dari perusahaan 
lain. Maka selama perusahaan mampu memberikan 
remunerasi yang kompetitif, ini akan menjadi daya 
tarik seorang global talent untuk terus bertahan,” 
katanya.

Strategi lainnya menurut Noer adalah dengan 
memberikan gambaran mengenai perkembangan 
kariernya dan buatlah ia merasa nyaman di negara 
tempat ia bekerja, karena mobilitasnya yang tinggi 
membuatnya sering berpindah dari satu negara ke 
negara lainnya. “Hal ini perlu dilakukan karena bisa 
jadi level pekerjaan global talent terebut berada di 
tingkat yang cukup tinggi, sehingga tidak banyak talent 
lain yang dapat menggantikan,”katanya.

Strategi yang paling penting dan perlu dilakukan 
adalah mengelola karir seorang global talent. Karena 
sifatnya yang berpindah-pindah dari satu negara 
ke negara lain, bisa jadi seorang global talent sudah 
berada di level yang cukup tinggi sehingga tidak 
banyak level tersebut tersedia di negara-negara 
tertentu. Selain itu, karena sudah berpindah ke 

beberapa tempat, seorang talent mungkin sudah 
tidak terikat lagi dengan negara asalnya. Untuk itu, 
perusahaan perlu memikirkan strategi yang tepat agar 
global talent tersebut merasa nyaman dan memiliki 
gambaran akan perkembangan karir berikutnya.

Noer memberikan pendapat tentunya akan lebih baik 
bagi sebuah perusahaan di Indonesia menggunakan 
talent dari negerinya sendiri. Menurut Noer, secara 
umum talent Indonesia cukup baik dan mampu 
berkompetisi dengan talent dari negara lain. 
Ia mengakhiri sesi wawancara dengan memberikan 
pendapatnya bahwa  Indonesia adalah negara besar 
dengan kompleksitas yang tinggi. Karena itu jika 
seorang talent sudah mampu menangani tugas yang 
kompleks di Indonesia,  besar kemungkinan talent 
tersebut mampu melakukannya di negara lain. Noer 
juga mengungkapkan di mata global, sumber daya 
manusia Indonesia dikenal rendah hati namun 
memiliki skill yang tinggi.

“Saya tidak terlalu khawatir dengan talent 
Indonesia selama mampu mengasah keterampilan 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dari 
berbagai negara,”pungkasnya.

Muhammad Noer
HRBP Global Customer Development, 
Unilever Asia Private Limited

part1
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Go Global
DenGan
menGGlobalkan
TalenT Mengembangkan sayapnya ke luar negeri 

telah menjadi misi Telkom beberapa tahun 
terakhir. Untuk bisa bertransformasi 
dari perusahaan penyedia jasa informasi 

dan komunikasi menjadi T.I.M.E (Telekomunikasi, 
Informasi, Media dan Edutainment), ekspansi adalah 
salah satu strateginya. Dan mimpi Telkom sangat besar, 
menembus batas-batas negara Indonesia.

Membentuk global talent adalah salah satu sarana bagi 
Telkom untuk meraih cita-cita tersebut. Dalam center 
of excellence Telkom melalui corporate university-nya, 
terdapat tiga quick win yang disasar perusahaan, yakni 
membangun great people, great leader dan sertifikasi 
internasional. Global talent sendiri adalah bagian dari 
pembangunan great leader atau pemimpin yang hebat.
“Tujuan dari Corporate University Telkom meliputi 
3 quick win yakni untuk mencetak great people, 
great leader dan sertifikasi internasional. Salah satu 
cara untuk menciptakan great leader adalah dengan 
mengembangkan Global Talent Program (GTP),” 
demikian diungkapkan oleh Agung Sutanto, OSM 
Leadership and Global Talent Academy of Telkom 
Corporate University.

Agung mengungkapkan bahwa pada tahun 2012 
lalu, Telkom menargetkan 100 talent Telkom untuk 
diberangkatkan ke luar negeri. Dari target sebanyak 

Oleh: Tri Wahyuni
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100 orang, Telkom berhasil mengirim 109 orang untuk 
diberikan kesempatan berkarya ke luar negeri. Dengan 
pencapaian melampaui target pada tahun sebelumnya, 
tahun ini Telkom menargetkan untuk mencetak lebih 
banyak lagi global talent, yakni sebanyak 10 kali lipat 
menjadi 1000 orang. 

Sebagian besar, talent-talent tersebut ditugaskan 
ke perusahaan-perusahaan Telkom yang terdapat 
di luar negeri. Sejak sekitar enam tahun yang lalu 
Telkom memang sudah mulai membuka anak 
perusahaan di luar Indonesia, yang disebut sebagai 
Telin (Telkom Internasional). Telin didirikan dengan 
misi pengembangan bisnis Telkom di luar negeri. 
Beberapa perusahaan yang sudah establish antara 
lain yang berlokasi di Singapura dan dinamakan Telin 
Singapura, di Hongkong dinamakan Telin Hongkong, 
sedangkan di Timor memakai nama Telkomcell, lalu di 
Australia dinamakan Telkom Australia. Selain beberapa 
perusahaan milik Telkom, para talent Telkom juga 
dikirim ke perusahaan partner yang ada di luar negeri.

Dalam program GTP tersebut, Telkom menggunakan 
metode pembelajaran yang holistik yang disebut 
sebagai blended learning. Metode tersebut 
didefinisikan sebagai bentuk pengajaran yang 
menyeluruh menggunakan seluruh panca indera yang 
dimiliki manusia, layaknya seorang bayi belajar hal-hal 
baru. Penerapannya dalam Telkom, blended learning 
adalah hasil kemasan dari tiga langkah penciptaan 
global talent, antara lain classroom training, real job 
assignment dan mentoring. 

“Dalam hal durasi, setiap kelas ada porsinya masing-
masing. Sekitar 10-20% adalah classroom training, real 
job assignment sebesar 50-70% dan sisanya adalah 
mentoring sebanyak 20-30%,” ungkap Agung.
Tahapan dalam training di dalam kelas berlangsung 
selama satu minggu. Selama itu, para talent 
mendapatkan berbagai macam pembekalan berupa 
materi tentang bagaimana seharusnya bertugas di luar 
negeri. Dalam sesi tersebut, Telkom mengungkapkan 
bahwa beberapa pembicara handal dihadirkan ke 
dalam kelas.  Materi pun disampaikan berdasarkan 

silabus yang telah disusun yang mendukung program 
GTP.

Selanjutnya, bagian terlama dan paling krusial dalam 
pembentukan global talent adalah real job assignment. 
Tahap ini memakan waktu hingga 12 minggu. Dalam 
tiga bulan tersebut, mereka akan ditugaskan ke luar 
negeri untuk membantu perusahaan sasaran sesuai 
dengan job desc-nya masing-masing.

Agung memaparkan bahwa dalam menugaskan talent 
ke luar negeri, Telkom menetapkan talent-talent 
tersebut untuk belajar dengan level yang berbeda-
beda. Level pertama dan yang paling tinggi adalah 
melakukan bisnis sambil belajar. Artinya, selama 
masa penugasan tersebut si talent harus bisa belajar 
sambil juga menghasilkan uang atau sambil berjualan. 
Telkom menyebut tahapan ini dengan istilah doing by 
learning, yang artinya sembari belajar, si talent mampu 
berkontribusi bagi pendapatan perusahaan.

Level kedua, Telkom merumuskan sebuah penugasan 
bahwa seorang talent setidaknya harus mengkreasi 
inisiatif bisnis baru dan mendapatkan potensial 
customer. Yang ketiga adalah level yang paling rendah 
tingkatannya, yakni setiap talent yang ditugaskan ke 
luar negeri harus pulang dengan membawa ide produk 
yang nantinya dapat dikembangkan di waktu-waktu 
ke depan. Ditugaskan oleh Telkom ke perusahaan luar, 
mereka pun tidak dilepas begitu saja. Mentoring dan 
coaching terus berjalan selama mereka mengemban 
tugasnya tersebut.

Pengalaman bekerja di luar negeri memang secara 
langsung atau tidak akan menempa diri seorang 
talent. Tetapi bagi Telkom, tertempa saja belum cukup. 
Sekembalinya dari luar negeri, para talent masih 
harus berhadapan dengan dewan direksi terkait untuk 
menjalani ujian akhir. Ujian terakhir yang dimaksud 
berupa presentasi dari apa yang telah diperoleh talent 
selama bertugas di luar. Sesuai levelnya masing-masing 
mereka diminta memaparkan ide-idenya di depan para 
direksi. Tugas Telkom, khususnya para penguji adalah 
memastikan bahwa setelah dikirim ke luar negeri, 

Sejak sekitar enam tahun yang lalu Telkom 
memang sudah mulai membuka anak perusahaan 

di luar Indonesia, yang disebut sebagai Telin 
(Telkom Internasional). Telin didirikan dengan misi 

pengembangan bisnis Telkom di luar negeri. 

part1
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talent-talent tersebut mengalami perkembangan 
positif sesuai yang diharapkan.

Lalu, peningkatan seperti apakah yang diharapkan 
Telkom untuk ada pada global talent yang telah 
dicetaknya? Agung menyebut ada beberapa 
kompetensi yang harus ditingkatkan.

“Ketika pulang, mereka harus mempresentasikan 
apa yang menjadi job assignment yang ditugaskan, 
memberi tahu kita tantangannya apa dan bagaimana 
mengatasi tantangan tersebut,” ungkap Agung.
Secara lebih spesifik, objective yang ingin diraih oleh 
Telkom antara lain, kemampuan mengelola bisnis 
internasional, dealing dengan orang-orang atau 
potensial customer di negara tujuan dan melakukan 
kolaborasi bisnis dengan mereka. Selain itu, Telkom 
juga mengharapkan agar pemahaman talent mengenai 
value chain yang komplek meningkat, tahu bagaimana 
delivering produk Telkom. Termasuk juga di dalamnya 
adalah si talent harus mampu memposisikan dirinya 
dalam perbedaan/diversity dalam melakukan bisnis. 
Dan leadership quality adalah poin terakhir yang harus 
meningkat dalam diri talent.

Dari sejumlah global talent yang sudah kembali dari 
luar negeri, sebagian besar mengalami peningkatan. 
Hanya sedikit sekali talent yang pulang tanpa 
perubahan berarti. Bahkan di antara global talent 
tersebut ada beberapa yang kemudian mengisi posisi 
krusial di Telkom Internasional. Pun setelah ujian 
akhir, Telkom menetapkan sepuluh global talent 
terbaik yang pada sidang senat akan ditentukan 
siapakan top 3 global talent ready-nya.

Tidak mengherankan memang jika sebagian besar 
global talent menunjukan perkembangan yang positif. 
Hal itu dikarenakan Telkom telah menyeleksi secara 
intensif talent-talent yang akan diberangkatkan ke 

luar negeri. Talent-talent tersebut adalah mereka yang 
memiliki nilai tinggi dalam hal kompetensi. Penjabaran 
dari kompetensi meliputi tiga hal, yang pertama adalah 
attitude, kedua knowledge dan yang ketiga adalah skill.
Talent yang memiliki attitude unggul dicirikan oleh 
beberapa hal positif yang ia miliki seperti integritas, 
antusiasme, kemampuan bersosialisasi, proaktif, 
percaya diri, stabil secara emosi dan beberapa aspek 
lain. Sedangkan talent dengan kemampuan berbahasa 
Inggris baik, berwawasan luas dikategorikan sebagai 
talent yang bagus secara knowledge. Skill diturunkan 
sebagai keterampilan menjalankan bisnis seperti 
decision making, leadership, communication skill, 
empowerment dan sebagainya.Poin-poin dari attitude, 
knowedge dan skill tersebut dikombinasikan menjadi 
hasil akhir berupa nilai kompetensi. Berdasarkan nilai 
inilah Telkom menentukan siapa saja yang berhak 
mendapatkan kesempatan bertugas di luar negeri.

Untuk mencetak global talent yang berkualitas, 
Telkom menghadapi berbagai macam tantangan. 
Tantangan yang paling dirasakan salah satunya adalah 
mencari wadah bagi para talent untuk menjalankan 
penugasannya.

“Tantangannya adalah mencari wadah bagi mereka 
untuk menggembleng diri, mencari tempat yang cocok 
untuk orang dengan background tertentu. Karena 
jumlah global talent semakin banyak dan Telkom 
internasional jumlahnya terbatas,” ujar Agung.
Tantangan lainnya adalah proses administrasi, 
jaminan keamanan dan urusan imigrasi talent yang 
bersangkutan. Untuk mengatasi hambatan ini, 
Agung mengaku telah menjalin kerja sama dengan 
perusahaan lain seperti Bank Mandiri, KBRI, dan 
saat ini sedang menginisiasi untuk pemasok untuk 
dijadikan sebagai partner dalam mencetak global 
talent ini.

Agung Sutanto
OSM Leadership and Global Talent Academy of 
Telkom Corporate University
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reTaininG Global TalenT
compensaTion & benefiT

jenis perusahaan, yaitu perusahaan dengan headquarter di luar 
negeri dan perusahaan lokal Indonesia yang merekrut ekspatriat,” 
jelas Krisbiyanto. Untuk perusahaan lokal yang merekrut 
ekspatriat sendiri menurut Krisbiyanto saat ini mereka dianggap 
sebagai professional hired seperti yang lainnya, tidak ada paket 
compensation benefit  tertentu. “Tapi once perusahaan lokal ini 
akan going global, paket comben dengan berstandar internasional 
harus sudah mulai dipikirkan juga,” tegasnya.

Tidak hanya salary structure yang mengikuti region, paket 
compensation benefit lainnya yang ditawarkan berdasarkan 
pengalamannya saat di Citibank adalah cover insurance yang besar, 
biaya moving, fasilitas pendidikan untuk anak-anak mereka yang 
biasanya mendapat pendidikan di sekolah internasional, dan loan 
untuk apartemen.

“Sama seperti di perusahaan lain, misalnya jika seorang karyawan 
dari Jakarta pindah ke Balikpapan, ia akan mendapatkan 
tunjangan. Tapi bila ia kemudian kembali ke tempat asalnya, 
tunjangannya akan hilang,” lanjut Kris. 

“Untuk bonus mengikuti bonus lokal, mengikuti pendapatan lokal. 
Namun di beberapa perusahaan asing, contohnya di Citibank 
terdapat namanya bonus pool ekspatriat, di Indonesia berapa, 
di Thailand berapa, semuanya berbeda-beda,” tambah peraih 
Certified Compensation Professional (CCP) dari Amerika tersebut.

Saat ditanya apakah hal-hal seperti ini nantinya dapat 
menimbulkan kecemburuan bagi SDM lokal, Krisbiyanto 
menjawab, “Ibaratnya untuk international staff terdapat 
ketidaknikmatan tersendiri dengan mereka bekerja di luar, jauh 

Dengan akan segera berlakunya 
AFTA (ASEAN Free Trade 
Agreement) pada tahun 2015, 
maka masuknya talent asing tidak 

dapat dibendung lagi. Selain itu juga akan 
semakin banyak talent asal Indonesia 
yang memiliki pengalaman bekerja dalam 
lingkup SDM asing. Mereka inilah yang 
disebut sebagai global talent. Karena itu, 
menurut N. Krisbiyanto, Senior Partner 
People Consulting, departemen human 
resources (HR) harus dapat memikirkan 
strategi compensation benefit (comben) 
bagi talent-talent tersebut. 

Berdasarkan pengalamannya memimpin 
bagian compensation & benefit pada 
organisasi global, biasanya compensation 
dan benefit untuk para global talent 
mengikuti region salary skill-nya. “Beda 
region, beda salary structurenya, region 
Asia Pasifik dengan region Timur Tengah 
itu beda, karena standar hidupnya juga 
berbeda. Jika mereka dikembalikan ke 
negara asalnya, berarti salary structurenya 
mengikuti kembali negara asalnya,” ujar 
Kris yang pernah menjabat Compensation 
& Benefit Head Citibank Indonesia itu.

“Konsep salary structure ini adalah untuk 
perusahaan internasional. Karena ada dua 

Oleh: Shinni Islamiyah

Melalui Strategi
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dari rumah dan negara asalnya.”

Maka agar tidak terjadi ‘kecemburuan’, SDM lokal 
juga memiliki kesempatan  untuk di-asses dan dilihat 
apakah kompetensi mereka dibutuhkan di luar, 
dapat di-rotate ke negara lain, kemudian kembali ke 
Indonesia dalam program talent pool.  Paket comben 
mereka merupakan paket international staff, tambah 
Kris.

“Talent pool tersebut tidak membedakan apakah 
employee-nya merupakan lulusan luar negeri atau 
pernah bekerja cross country. Misalnya Citibank 
memiliki nine matrix, orang yang di-rotate dalam 
program ini merupakan mereka yang tergolong high 
potential dan juga sekaligus high performance,” ujar 
Krisbiyanto.

Menurutnya di perusahaan internasional, mereka 
punya metodologi assessment yang sama. Jadi high 
performance dan high potential employee ini adalah 
yang terbaik bukan hanya di lokal, namun terbaik 
dalam sistem korporasi global perusahaan tersebut.

Krisbiyanto mengatakan bahwa antara talent pool 
dan compensation & benefit merupakan hubungan 
yang tidak dapat dipisahkan.  Seseorang yang masuk 
ke dalam talent pool, tentunya harus mendapatkan 
paket comben yang menarik. Misalnya di salah satu 
perusahaan internasional, mereka yang masuk ke 
dalam talent pool sudah sejak masih muda akan 
dikirimkan untuk bertugas di cabang perusahaan 
tersebut yang berada di luar negeri. “Di sini mereka 
sudah mengikuti standar comben internasional,” ucap 
Krisbiyanto.

 Selain itu terdapat bonus retention juga yang ditujukan 
untuk me-retain global talent yang masuk ke dalam 
talent pool. “Bonus retention itu contohnya seperti ini, 
jika karyawan tersebut dalam jangka waktu dua atau 
tiga tahun mampu memberikan performance yang baik 
ia akan diberikan bonus tertentu, yang baru dapat 

dicairkan setelah jangka waktu tersebut dapat ia lalui,” 
tutur Kris.

Top talent ini juga biasanya diikutkan dalam Employee 
Stock Ownership Plan (ESOP) sebuah program yang 
memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 
membeli saham di harga fix tertentu. “Contohnya 
seperti ini, pada saat program ESOP dirilis katakanlah 
harga sahamnya Rp. 2000, setelah beberapa tahun, 
saham perusahaan tersebut naik, kemudian karyawan 
diberikan kesempatan untuk membeli, maka ia bukan 
diberikan harga terbaru saat itu, tapi tetap di harga Rp. 
2000,” jelas Kris. 

Menurut Krisbiyanto, tantangan bagi compensation 
& benefit untuk global talent adalah kemampuan 
departemen HR untuk mengembangkan paket comben 
yang mengikuti standar internasional. “Karena kenapa, 
once dia sudah menjadi global talent, maka market 
dia kan bukanlah market Indonesia lagi. At any time 
misalnya dia lagi ditugaskan di Thailand, saat meeting 
dia bisa aja direkrut oleh perusahaan lain,” ujarnya.
Kris melanjutkan, “Maka harga talent tersebut pastinya 
sudah harga internasional, biasanya US Dollar. Jadi di 
situlah yang harus kita manage, dan surveynya harus 
mengikuti international staff, loans yang dia dapat apa, 
tunjangan, dan juga bonusnya. At the end yang kita 
bicarakan adalah total compensation.”

Indonesia pada akhirnya membutuhkan strategi 
dan manajemen tersebut, contohnya bagi beberapa 
perusahaan seperti Mandiri dan Telkom yang akan 
membuka cabang di luar negeri, tambah Kris. 
Menurutnya,  skill yang diperlukan oleh seorang HR 
untuk dapat mengembangkan strategi compensation 
benefit untuk global talent adalah kompetensi untuk 
mengevaluasi aspek legal dan regulasi di negaranya, 
serta memiliki pemahaman akan bisnis yang baik, 
sehingga human resources dapat duduk bersama 
dengan orang bisnis untuk memikirkan paket 
compensation benefit yang tepat untuk global talent, 
”pungkas kris.

“Talent pool tersebut 
tidak membedakan 
apakah employee-nya 
merupakan lulusan 
luar negeri atau pernah 
bekerja cross country.

N. Krisbiyanto, 
Senior Partner People Consulting
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Puluhan tahun bekerja di industri perminyakan membuat 
Adi Harsono menjadi lebih jeli dan kritis dengan peluang di 
bisnis tersebut. Berdasarkan pengalamannya berkecimpung 
di perusahaan oil & gas, menurutnya tidak hanya talent yang 

dibutuhkan untuk mencapai apa yang ditargetkan, namun juga modal 
yang besar.

Siapa yang mau membiayai produksi pengeboran minyak yang bisa 
menghabiskan dana jutaan dollar tanpa kepastian yang belum valid. 
“Bisnis minyak itu penuh taruhan, perusahaan harus mengeluarkan 
dana yang besar untuk barang yang belum jelas adanya. Minyaknya 
tidak terlihat, berada minimal 50 meter di bawah. Dan kita hanya 
bisa mengukur berdasarkan data geologi, data seismic untuk 
memperkirakan di situ kemungkinan ada minyak. Kegagalan dan 
keberhasilannya berpeluang sama besar,” ujar Adi.

Jadi Adi masih sangsi jika negara kita mampu memproduksi minyak 
sendiri, karena tidak hanya dibutuhkan kemauan namun juga modal 
dan investasi yang besar untuk menjalani bisnis ini. Jika perusahaan 
negara mempunyai dana yang cukup untuk membiayai itu, namun 

Tidak Usah Muluk-Muluk, 
Sejahterakan Dulu Diri Kita 
Baru Berpikir Ke Negara

Adi Harsono: 

Oleh: Nurul Melisa
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permasalahan selanjutnya apakah prosesnya akan 
berjalan kooperatif? Karena biasanya kita akan 
terbentur dengan sistem decision making yang panjang 
dan rumit. 

Obrolan itu menjadi pengantar pertemuan kami 
dengan Adi Harsono, President IBAS, Indonesia 
Business Association of Shanghai, di Komplek Widya 
Chandra, Jakarta Selatan. Alih-alih mengira mantan 
Direktur Schlumberger International ini akan bergaya 
‘asing’, ternyata identitas dan karakter Adi sebagai 
orang Indonesia asli sangat kuat melekat.

Adi menceritakan pengalamannya di 2 negara yaitu 
Kongo dan Perancis yang menjadi pengalaman yang 
berkesan baginya. Dengan hidup di negeri orang, Adi 
mendapatkan banyak pelajaran dan kemampuan 
beradaptasi langsung dengan etnis dan suku bangsa 
lain. Tak jarang hal itu membuatnya frustasi karena 
perbedaan budaya dan iklim yang signifikan, namun 
karena tekadnya yang kuat membuat perjalanan 
karirnya di negeri orang berakhir menyenangkan.

“Saya Merasa Homey dan Sangat Dihargai”
Awal cerita mengapa Adi diterima di perusahaan 
penyedia produk dan layanan pertambangan minyak 
dan gas, Schlumberger, Perancis cukup unik. Adi yang 
saat itu aktif terlibat di organisasi kampus Universitas 
Gajah Mada, Yogyakarta, mendapatkan mandat 
untuk mempersiapkan kunjungan Schlumberger 
ke kampusnya. “Setiap 6 bulan sekali mereka 
(Schlumberger) datang ke kampus saya untuk 
sosialiasi dan mencari engineer untuk dibawa ke sana,” 
cerita Adi. 

Dan setiap kedatangan Schlumberger ke kampusnya, 
Adi yang selalu menjadi tim ‘bantu-bantu’ untuk 
menyiapkan semua peralatan dan infrastruktur yang 
dibutuhkan. Tak heran jika Adi sangat dikenal oleh tim 

dan sangat hapal dengan proses sosialisasinya. 
“Saya menyiapkan layar untuk pemutaran film 
mereka, judulnya down to earth. Karena saya yang 
selalu mengkoordinir persiapannya, makanya mereka 
mengenal saya dibandingkan mahasiswa lain,” cerita 
Adi.

Suatu kali, dengan bahasa Inggris yang pas-pasan Adi 
bilang kepada tim Shclumberger bahwa tahun depan 
dirinya sudah tidak di kampus lagi, karena kelulusan 
sudah di depan mata saat itu. Adi tak menyangka 
bahwa mereka langsung merespon dengan cepat, 
bahkan Adi ditawari untuk bekerja di Schlumberger 
tanpa proses interview. Namun peluang itu dibiarkan 
begitu saja oleh Adi. “Saya saat itu masih idealis, saya 
masih ingin bercita-cita menjadi scientist, keinginan 
kebanyakan mahasiswa jurusan Fisika saat itu. 
Akhirnya saya tolak namun kartu nama mereka tetap 
saya simpan,” ujarnya.

Adi yang kini juga menjabat sebagai wakil ketua Kadin 
KIKM (Malaysia) memutuskan untuk bekerja di BATAN 
melanjutkan karirnya di industri nuklir. Ternyata 
selang beberapa tahun, Adi bekerja di BATAN sebagai 
peneliti nuklir kerap ia menerima diskriminasi. Partner 
yang sama-sama bekerja dengannya sudah dikirim ke 
luar negeri, kapan dirinya diberi kesempatan untuk 
itu? Tidak kunjung tiba. Adi menarik kembali kata-
katanya untuk tidak tertarik bekerja di Schlumberger, 
ia mengirim pos kilat dan mendapat balasan segera. 

Berangkat ke Jakarta untuk panggilan interview, 
Adi mengaku naik kereta karena tidak mengerti 
naik pesawat. Ternyata sesampainya di kantor 
Schlumberger, nama Adi sudah ditunggu, sambutan 
dari petugasnya juga sangat ramah. “Saya sangat 
terkesan ketika mas office boy-nya menawarkan 
saya mau minum apa. Aduh, sebelumnya mana ada 
perusahaan yang melayani seperti itu,” cerita Adi.

Yang paling membuat Adi respect adalah ketika semua 
peserta yang hadir, sekitar 17 orang kandidat diminta 
untuk mengisi form expense report. “Saudara-saudara 
tolong dikumpulkan tiketnya. Tulis semua pengeluaran 
yang sudah Anda keluarkan, dari transport sampai 
biaya makan Anda. Nanti kita reimburse semua,” ujar 
Adi mencontohkan ucapan koordinator rekrutmen saat 
itu. 

Suasana itu membuat Adi mengerti apa makna talent 
bagi perusahaan. “Saya merasa homey, rasanya kok 
seperti mereka sangat membutuhkan saya. Itulah HR 
yang benar. Situasinya berimbang, mereka butuh kita, 
kita butuh mereka,” ujar Adi. 

Bahkan dikarenakan Adi mendapatkan giliran terakhir 
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di-interview, Adi disuruh menonton di bioskop dari 
pihak panitia. “Saya disuruh kembali jam 7 malam, 
sementara menunggu waktu interview, saya diberi 
uang jajan untuk nonton film di bioskop dekat dengan 
lokasi interview,” cerita Adi.

Begitu perhatiannya calon tempat bekerjanya itu dari 
kacamata Adi. Bahkan saat diumumkan bahwa ia 
diterima, Adi ditawarkan untuk pulang naik pesawat 
dan berhak mendapatkan gaji pertamanya. “Saya naik 
kereta saja, toh lebih mudah aksesnya,” ujar Adi yang 
merupakan satu di antara dua orang terpilih dari 18 
kandidat yang lain.

Bekal untuk Menjadi Global Talent adalah Bahasa 
& Percaya Diri
Kembali ke Jakarta, Adi memasuki proses probation-
nya yaitu mengikuti training bahasa Inggris selama 1 
bulan. Yang menarik, hari pertama kursus, Adi hanya 
diajarkan satu bahasa, ‘Good Morning’. Adi dan satu 
orang temannya sampai serak kehabisan suara karena 
harus mengulang-ulang satu kata itu. 

“Trainernya orang Australia, selama 8 jam ia 
menyuruh kami untuk mengatakan good morning. 
Dari semua sudut, kami di ruang besar harus mencari 
sosoknya jika ia menghilang dan saat muncul kembali 
mengatakan “say again, good morning”, sampai ke 
ujung ruangan kerasnya suara kami,” terang ayah dua 
orang anak ini. 

Proses ‘pemaksaan’ itu menimbulkan satu sikap, 
dimana yang terpenting dalam beradaptasi dengan hal 
baru, bukan seberapa benar namun seberapa berani 
menunjukkan identitas kita. “Bule itu bilang, how do 
you feel? Jangan takut salah, karena itu memang bukan 
bahasa kamu, that’s communication. Bahasa itu yang 
penting dapat dimengerti. Percaya diri itu yang utama,” 
ujar Adi menirukan guru kursus bahasa Inggrisnya. 

Menurut Adi, globalisasi salah satunya didorong oleh 
revolusi komunikasi yang menghilangkan batas antar 
satu negara dengan negara lain. Dengan masuknya 
perdagangan bebas, talent kita sebaiknya menyiapkan 
skill yang dibutuhkan pasar. “Jika kita tidak siap, 
merekalah yang akan menyerang,” ujar Adi. 

Untuk itu menurut Adi ada 4 hal yang bisa menjadi 
kunci competitiveness bagi talent-talent muda, yang 
pertama adalah bahasa. “Bahasa Inggris itu tentu wajib 
jika kita mau go internasional, namun ada baiknya 
jika kita bisa menguasai bahasa selain bahasa Inggris. 
Dengan begitu kita mempunyai kesempatan yang lebih 
besar dibandingkan yang lain,” ujar Adi.

Yang kedua adalah nilai-nilai asli dipertahankan. 
“Kamu adalah kamu. Kamu gak usah merubah diri 
menjadi orang lain, sehingga orang menjadi respect 
dengan kita. Tidak harus dibuat-buat, harus natural. 
Artinya kita punya suatu nilai, kita bangga sebagai 
orang Indonesia,” ujar Adi.

Yang ketiga adalah belajar budaya lain. Menurut Adi di 
dalam pergaulan dengan antar bangsa semakin banyak 
yang kita ketahui, semakin nyambung percakapan 
yang terjadi. “Dia berbicara fashion, kita bicara 
fashion. Baca buku, hal itu sangat membantu kamu,” 
terang Adi. Adi kurang suka dengan social media 
yang lebih menekankan pada informasi setengah-
setengah. Apalagi jika baru tahu sedikit namun sudah 
menghakimi dan mengambil keputusan. “Baca itu 
mengumpulkan seluruh data dan informasi, dengan 
membaca kita menjadi banyak mendengarkan. Jika kita 
hanya mengamati sekilas, lalu langsung mengambil 
keputusan, yah hasilnya sepotong-potong juga,” ujar 
Adi.

Yang keempat, hal ini ia dengar saat Dahlan Iskan 
memberikan sambutan di Beijing. Adi sepakat 
dengan menteri BUMN itu yang mengatakan bahwa 
seharusnya anak muda sekarang lebih bagus dari 
angkatan terdahulunya. Dengan adanya internet semua 
akses bisa dimanfaatkan. Namun jangan muluk-muluk 
semuanya dilakukan demi negara. 

“Perbaiki diri sendiri, sehingga kamu bisa membantu 
orang lain. Jika kamu memperbaiki hidup kamu 
sendiri, otomatis kamu berkontribusi terhadap 
perkembangan negara secara keseluruhan. Jangan 
bilang ini demi bangsa dan negara, ini demi kamu 
sendiri. Kamu sukses negara akan sukses,” tutup Adi 
sekaligus menyampaikan harapan tulusnya bagi anak 
muda Indonesia.

Dengan hidup di negeri orang, Adi mendapatkan 
banyak pelajaran dan kemampuan beradaptasi 

langsung dengan etnis dan suku bangsa lain. Tak 
jarang hal itu membuatnya frustasi

part1



25HC MAGAZINE | #5 | JULI - AGUSTUS 2013

Si Jenius 
Penemu 
Planet dari 
Indonesia
Oleh: Shinni Islamiyah

Johny Setiawan: 

Dr rer nat Johny Setiawan, astronom asal 
Indonesia, kelahiran Jakarta 38 tahun lalu, 
berhasil membuktikan bahwa dengan hasrat 
belajar yang tinggi, usaha, dan kerja keras, 

seseorang dapat meraih banyak prestasi. Tidak hanya 
membanggakan untuk diri sendiri dan keluarga, 
dengan prestasinya Johny juga mengharumkan nama 
bangsa Indonesia. Kepada Human Capital Magazine, 
ia menceritakan  prestasi, perjalanan karier dan 
harapannya terhadap talenta Indonesia.

Prestasi Johny yang dianggap paling membanggakan 
adalah berhasil ditemukannya 15 planet ekstra surya 
atau di luar tata surya olehnya. Pada bulan Mei 2008 
saat usianya akan menginjak 34 tahun, ia berhasil 
menemukan planet yang diberi nama HD 47536b, HD 
47536c, dan HD 11014b. 
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Tidak cukup sampai di situ, di tahun 2010 ia berhasil 
menemukan  HIP 13044 yang membawa penemuan 
tersebut sebagai 10 penemuan sains terbaik 2010 
versi majalah Times. Planet HIP 13044, merupakan 
planet yang mengorbit bintang lansia dan minim 
kandungan logam. Penemuan ini membuka pandangan 
baru mengenai proses pembentukan bintang, 
sebab sebelumnya diyakini bintang tua dan minim 
kandungan logam tidak mungkin memiliki planet.

Johny juga menyumbangkan penemuan besar lainnya 
dalam dunia astronomi yaitu melalui planet TW 
Hydrae b mengorbit bintang TW Hydrae, bintang yang 
baru berusia 8-10 juta tahun, 1/500  usia matahari 
saat ini.  Temuan lainnya yang juga dinyatakan sebagai 
salah satu penemuan spektakuler, karena pertama 
kalinya seorang ilmuwan menemukan secara langsung 
terbentuknya planet dalam lingkaran cakram yang 
berputar pendek setelah kelahiran bintang. Penemuan 
ini dianggap membuka pembahasan baru mengenai 
pembentukan bintang dan migrasi planet.

Mulai dari Koki Restoran Hingga Menemukan 
Planet
Johny memang menyukai astronomi sejak kecil, ia suka 
menonton film star trek dan semakin menyukai ilmu 
tersebut setelah membaca buku alam semesta dan 
cuaca.

Johny mengenyam pendidikan SD hingga SMA di 
Jakarta. Kariernya di bidang astronomi ia mulai sejak 
hijrah ke Jerman untuk mengenyam pendidikan di 
Universitas Freiburg bidang Fisika. Hasrat untuk 
mencoba berbagai pengalaman membawa Johny untuk 
bekerja magang mulai sebagai guru les, tenaga bantuan 
untuk asrama mahasiswa, koki restoran, tenaga 

bantuan laboratorium, dan lain sebagainya. Atas kerja 
keras dan prestasinya, Johny berhasil melanjutkan ke 
jenjang S3 di bidang astrofisika dengan beasiswa dan 
bantuan dari pemerintah Jerman. Setelah menamatkan 
jenjang S3 Johny meneruskan kuliah di bidang hukum 
dan ekonomi. 

“Karena saya sadar hanya dengan menimba ilmu 
pengetahuan, kualitas kita sebagai sumber daya 
manusia akan terus meningkat, ”jelasnya.
Tidak hanya itu, kemauan untuk senantiasa belajar dan 
menimba ilmu dari Johny yang tinggi, membuatnya 
selalu berusaha mengikuti pendidikan tambahan 
seperti Bahasa Spanyol, Perancis, Sejarah, dan Politik. 

“Ada hal baik yang dapat kita tiru dari masyarakat 
Jerman, walaupun mereka bekerja dan berkarier, 
mereka tidak lupa untuk selalu menambah ilmu 
pengetahuan. Di Jerman, ukuran kesejahteraan 
seseorang dilihat tidak hanya berdasarkan materinya 
saja, namun tingkat kemampuan individu untuk 
mempersiapkan tantangan di masa depan melalui 
pendidikan. Apa pun jenis, usia, dan  tempatnya  untuk 
mengenyam pendidikan,” imbuhnya.

Setelah ia menyelesaikan kuliah dengan gelar Diplom 
Physisker dan Doctor Rerum Naturalium, ia bekerja 
di lembaga-lembaga penelitian yaitu di Kiepenheuer-
Institute for Solar Physics, European Southern 
Observatory, dan Max-Planck Institute for Astronomy. 

“Dari pekerjaan saya sebagai peneliti, saya telah 
banyak mendapatkan hasil dan menulis temuan-
temuan saya di jurnal internasional. Adalah suatu 
kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai orang 
Indonesia yang bisa mempublikasikan hasil karyanya 

part1
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di jurnal ilmiah internasional,” ungkapnya.

Tidak mau berlama-lama berpuas diri atas prestasi 
yang ia raih, Johny memiliki harapan untuk meraih 
cita-cita lainnya yaitu mengembangkan karier di 
bidang sosial. ”Saya sangat bersyukur mendapatkan 
kesempatan untuk memperoleh pengalaman di 
Perwakilan RI di Berlin, di bidang ekonomi khususnya,” 
ucap Johny. 

“Di sini saya dapat membuat analisa di bidang ekonomi 
yang bermanfaat bagi peningkatan hubungan bilateral 
Indonesia dan Jerman,” lanjutnya. Ia menjelaskan 
bahwa bukan berarti pendidikan ilmu alam yang sudah 
dipelajarinya tidak terpakai begitu saja. Di Kedutaan 
Besar Indonesia, ia aplikasikan ilmu yang pernah 
ia pelajari untuk  menjalin hubungan kerjasama 
Indonesia-Jerman di bidang teknik. “Contohnya dalam 
penjajakan kerjasama di bidang energi terbarukan atau 
penerapan teknologi Jerman ke Indonesia,” tuturnya.

Johny masih memiliki cita-cita lainnya yaitu meniti 
karier di lembaga internasional seperti Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB), terutama yang berkaitan dengan 
pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan sumber 
daya manusia. “Saya menyadari karier tersebut hanya 
akan dapat diraih jika kita memiliki pengetahuan yang 
sangat luas, tidak hanya terbatas pada satu bidang 
yang digeluti, juga diimbangi dengan komunikasi atau 
networking yang kuat di tingkat internasional,” ujarnya.

Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia Melalui 
Knowledge Transfer
Johny mengamati saat ini sumber daya manusia (SDM) 
di Indonesia jika diukur dari Index Pembangunan 
Manusia (Human Development Index) berada di posisi 
menengah. Berdasarkan ranking Index pembangunan 
manusia tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 
121 dari 187 negara dengan HDI=0.629.  Tertinggi 
adalah Norwegia. Ia menuturkan, “Dalam lingkup 
ASEAN, Indonesia  menempati peringkat ke 6 setelah 
Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan 
Filipina.”.

Johny menyebutkan sebuah fakta bahwa dari 5 juta 
orang Indonesia atau bahkan lebih yang tinggal di luar 
negeri, setidaknya 10-20% mengenyam pendidikan 
di luar negeri dan banyak yang menjadi tenaga 
profesional. 

“Contohnya di Jerman terdapat 13.000 WNI, 2.900 
orang pelajar Indonesia dan tidak kurang 2.600 
mahasiswa yang memiliki pendidikan berstandar 
tinggi di bidang engineering, ilmu alam, ilmu 

pengetahuan murni, budaya, hukum, ekonomi, 
kedokteran, dan lainnya. Ditambah lagi sekitar 100 
WNI merupakan tenaga professional di Jerman,” 
ujarnya. 

Karena mereka masuk ke dalam sistem pendidikan, 
kesehatan, dan ekonomi di Jerman, HDI mereka 
diperkirakan sama dengan HDI rata-rata Jerman yang 
merupakan peringkat ke 5 tertinggi di dunia, tambah 
Johny.

“Jadi sangat kontras dengan HDI masyarakat yang 
berada di Indonesia, belum lagi orang Indonesia yang 
berada di Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, serta 
negara-negara maju lainnya,” jelasnya. 

Saat ditanyakan mengenai tantangan dalam 
mengembangkan sumber daya manusia Indonesia 
agar dapat going global, Johny melihat bahwa selama 
ini masyarakat Indonesia  yang bermukim baik di 
dalam maupun luar negeri lebih suka ‘bergerombol’ . 
Sehingga keleluasaan  individu untuk mengembangkan 
talentnya kurang. 

“Saling ketergantungan antar kelompok menjadikan 
individu kurang berani untuk memecahkan sendiri 
masalah yang dihadapinya,” tuturnya. “Sebagai 
akibatnya ia tidak berani berinovasi dan selanjutnya 
tidak akan dapat bersaing di tingkat internasional, di 
tengah perkembangan teknologi inovatif,” jelas Johny.

Johny menyarankan bahwa hal yang perlu dilakukan 
adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat 
Indonesia yang berindeks pembangunan tinggi untuk 
mentransfer keahliannya kepada rekan-rekannya 
di Indonesia. Hal ini terjadi seperti di Cina, Korea 
Selatan, dan India. “Sumber daya manusia di Indonesia 
sebenarnya dapat ditingkatkan tanpa harus menunggu 
perbaikan dan sistem ekonomi  dan politik di 
Indonesia,” pungkasnya.

Di Jerman, ukuran 
kesejahteraan seseorang dilihat 
tidak hanya berdasarkan 
materinya saja, namun tingkat 
kemampuan individu untuk 
mempersiapkan tantangan 
di masa depan melalui 
pendidikan.
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Arief Hudaya, Global Strategy Director dari Unilever, Singapura, membuktikan 
bahwa bekerja di negeri ‘orang’ tidak berarti kita harus menanggalkan identitas 
kita sebagai bangsa Indonesia. Arief yang merupakan lulusan dari  City University, 
Inggris,  memulai karier di Unilever Indonesia pada tahun 1996 sebagai 

management trainee. 

“Saat menjadi Management Trainee, saya menjalani training di beberapa area mulai dari 
salesman, logistic operation, dan finance,” katanya.

Kemudian pada tahun 1998 ia menjalani karier sebagai Finance Manager untuk sales 
department dan beberapa jabatan lainnya. Pada tahun 2002 ia diangkat menjadi senior 
manager finance untuk personal care. Kariernya dalam kancah global dimulai pada tahun 
2005 saat ia diberangkatkan menuju Unilever HQ di London UK, sebagai Global Category 
Finance Director selama 4 tahun.

Menyebarkan Nilai Positif Bangsa 
Indonesia Saat Bekerja Di Ranah 

Internasional

Arief Hudaya:

Oleh: Shinni Islamiyah

part1



29HC MAGAZINE | #5 | JULI - AGUSTUS 2013

Pada tahun 2009, Arief kembali ke Unilever Indonesia 
sebagai Corporate Controller. Talenta Arief dalam 
kancah global kembali diasah pada tahun 2012 saat ia 
ditugaskan ke Singapura. “Di sana saya bekerja dalam 
lingkup global role, sebagai Global Strategy Director. 
Tugas saya adalah membantu Chief Operating Officer 
secara strategi dan operasional dalam lingkup global 
operation,“  ujar Arief.

Arief melihat bahwa bekerja dengan orang dari 
berbagai budaya justru memberikan kesempatan 
tersendiri baginya untuk  menularkan sifat-sifat yang 
khas dan positif dari bangsa Indonesia kepada rekan-
rekannya dari negeri lain.

“Hal baik dari bangsa Indonesia juga harus dapat 
kita tularkan dalam organisasi global,” terang Arief. 
“Contohnya open minded, team work yang tinggi, 
rendah hati namun tetap percaya diri, lebih banyak 
mendengarkan daripada berbicara, dan berbicara 
melalui contoh,” tuturnya. 

Arief juga menjelaskan bahwa dalam hal pola pikir dan 
kemampuan operasional sumber daya manusia (SDM) 
dari negeri kita yang bekerja dalam level internasional 
memiliki kompetensi yang tidak kalah dari bangsa 
lainnya.

Penyesuaian Saat Bekerja Di Negeri Orang 
Menuaikan Dampak Positif
Pria yang lahir di Jakarta 40 tahun yang lalu itu 
menuturkan bahwa tantangan terbesarnya dalam 
bekerja dalam lingkup internasional dimulai pada saat 
awal-awal ia bekerja di luar negeri. Ia merasa seluruh 
keadaan saat itu terasa baru dan di luar comfort 
zone-nya. Mulai dari lingkungan kerja yang baru, tugas 
dan tanggung jawab yang lebih luas, bekerja sama 
dengan kolega dari berbagai budaya dan penyesuaian 
bersama dengan keluarganya yang ikut dengannya 
meninggalkan Indonesia.

“Hubungan baru yang saya jalin dengan kolega dari 
berbagai budaya interaksinya tidak hanya berinteraksi 
secara langsung di kantor, namun juga secara virtual. 
Ini menjadi penyesuaian yang penting,” tutur Arief. 

“Syukurnya dalam masa penyesuaian ini saya banyak 
dibantu oleh keluarga, mentor, dan kolega, sehingga 
proses penyesuaian dalam lingkungan baru menjadi 
lebih cepat,” lanjutnya.

Perlahan setelah masa penyesuaian terlewati, Arief 
mulai merasakan banyak manfaat yang dapat ia 
petik dari pengalamannya bekerja di negara lain. Ia 
merasakan sisi positif dengan adanya pengalaman 
baru ini dapat meningkatkan kompetensinya sebagai 

seorang individu. Seperti   cara berpikir strategis dan 
efisien, serta cara berkomunikasi yang terarah dan 
langsung.

Arief mendapatkan banyak self improvement dan 
pembelajaran dalam hal etos kerja, pola kerja, keahlian 
dari berbagai budaya dan jajaran top level organisasi.  

Hal positif lainnya yang ia rasakan adalah memperoleh 
pandangan yang lebih luas dan lebih menyeluruh 
tentang bisnis dan organisasi, terutama dalam melihat 
global trend dan tantangan bisnis ke depan. 

Selain itu peningkatan dalam kemampuan beradaptasi 
dan komunikasi baik verbal maupun perilaku, 
dalam berinteraksi dengan berbagai budaya juga 
Arief rasakan. “Membangun networking dalam 
ruang lingkup organisasi dan di luar organisasi juga 
merupakan manfaat lainnya,” ucapnya.

Arief berusaha untuk selalu melihat hal positif yang 
dapat ia petik, di manapun dirinya ditempatkan saat 
bekerja. “Intinya di manapun kita bekerja, semakin 
kita mau dan mampu untuk menyerap hal positif di 
lingkungan kerja, maka akan semakin kaya kita akan 
pengalaman. Semoga hal positif ini dapat diterapkan 
saat saya kembali ke Indonesia,” kata Arief.

Meningkatkan Kualitas SDM Indonesia melalui 
Jalur Pendidikan dan Organisasi
Arief mengemukakan bahwa saat ini dunia sedang 
dalam perubahan besar, segala sesuatunya menjadi 
tidak pasti, kompleks, dan mudah untuk bergolak. 
“Contohnya dapat kita lihat dari geo political crisis dan 
krisis ekonomi,” ucapnya.

Ia menjabarkan bahwa saat ini kekuatan ekonomi 
yang berpindah dari west to east, dengan fase yang 
lebih cepat dan mempengaruhi manusia. “Studi dari 
McKenzie mengungkapkan bahwa China dan India 

Kemudian ditambah dengan 
lahirnya era digital yang 
memasuki kehidupan 
masyarakat pada tingkat 
yang belum pernah terjadi. 
“Diperkirakan pengguna mobile 
phone akan sama dengan jumlah 
penduduk dunia pada tahun 
2014, yaitu 7 miliar,” katanya.
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memiliki double gross domestic product (GDP) dalam 
waktu singkat 12 dan 16 tahun, dan mempengaruhi 
kehidupan 1 milyar orang,” tutur Arief.

Kemudian ditambah dengan lahirnya era digital yang 
memasuki kehidupan masyarakat pada tingkat yang 
belum pernah terjadi. “Diperkirakan pengguna mobile 
phone akan sama dengan jumlah penduduk dunia pada 
tahun 2014, yaitu 7 miliar,” katanya.

Kemudian isu sustainability, yaitu terjadinya 
pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi 
dunia, namun sumber daya alam tetap atau berkurang 
sehingga menimbulkan ketidakseimbangan pada 
ekosistem.

Di mana posisi Indonesia dalam ranah global saat ini? 
”Indonesia berada di tengah-tengah dari hal ini semua. 
Kekuatan ekonomi yang terus berkembang, dibuktikan 
saat ini Indonesia menjadi negara G-20 dan mendekati 
GDP total $ 1 Triliun,” katanya.

“Dari sisi teknologi sendiri saat ini pengguna mobile di 
Indonesia sama dengan jumlah penduduk pada tahun 
2012,” ungkap Arief.

Di tengah-tengah isu global yang sebelumnya saya 
jabarkan dan posisi Indonesia saat ini, seharusnya 
terdapat peningkatan dari sisi kualitas sumber daya 
manusia Indonesia,” tambahnya. 

Memang kabar baiknya bahwa dalam hal global talent, 
dibandingkan 10 tahun yang lalu terjadi peningkatan 
talent sebanyak dua kali lipat. Namun saat ini kita 
masih dihadapkan dengan kondisi dari jumlah lulusan 
SMA dan Phd yang masih sangat rendah. Maka salah 
satu caranya adalah melalui peningkatan kualitas 
pendidikan, Indonesia akan siap bersaing di kancah 
global, demikian menurut Arief.

“Universitas yang ada di Indonesia juga harus dapat 
masuk 100 global universities,” tambah Arief.

Tidak hanya dalam hal pendidikan, Indonesia dapat 
meningkatkan daya saingnya melalui penciptaan 
organisasi dalam kualitas global dan membentuk 
talent-talentnya untuk dapat berkarya di ranah 
internasional baik dalam organisasi multinasional, 
swasta, atau entrepreneur.

Meningkatkan kompetensi SDM Indonesia di kancah 
internasional ini merupakan tanggung jawab baik 
pemerintah, masyarakat, dan bisnis,” ujarnya.

5 Kompetensi untuk Menjadi Global Talent Ala Arif
Arief memiliki kegemaran membaca buku leadership 
dan history, karena menurutnya kedua topik bacaan 
tersebut dapat menjadi referensinya dalam melakukan 
pengambilan keputusan. Saat ditanyakan kompetensi 
apa yang diperlukan SDM Indonesia untuk dapat 
bersaing di kancah global, Arif menuturkan 5 hal, 
yaitu:

1. Courage: keberanian untuk mencoba hal yang 
berbeda.
2. Curiousity: keinginan untuk belajar banyak hal 
dan memperoleh pengalaman berbeda pada lingkup 
budaya yang berbeda.
3. Adaptability: kemauan untuk dapat beradaptasi 
dengan perubahan dan berbagai budaya yang berbeda, 
dan juga dengan tingkat perubahan yang relatif cepat.
4. Resilience: kesiapan untuk terus mencoba dalam 
menghadapi tantangan.
5. Be yourself: selalu menjaga dan menerapkan 
karakter diri sendiri dengan budaya Indonesia yang 
positif.

Menurut Arief saat ini adalah momen yang tepat untuk 
generasi muda Indonesia dapat berkiprah dalam 
lingkup internasional, dalam segala jenis disiplin dan 
bidang. Karena melihat momen ekonomi yang lebih 
baik, kesempatan Indonesia untuk menjadi negara 
ekonomi yang maju, digitalisasi, dan isu lainnya.

Ia juga mengatakan bahwa akan banyak organisasi 
yang akan membutuhkan talent dari Indonesia 
untuk membuat bisnis global mereka menjadi lebih 
besar. Ia menyelipkan pesan kepada generasi muda 
di Indonesia untuk dapat bersaing di kancah global. 
“Resep yang paling penting adalah dengan mencari 
terus kesempatan, meningkatkan kemampuan dan 
kompetensi, serta kepercayaan diri dari talent itu 
sendiri bahwa ia mampu bersinar dan berkiprah 
dalam kancah global,” pungkasnya.



31HC MAGAZINE | #5 | JULI - AGUSTUS 2013

Satu lagi talent muda berbakat Indonesia yang 
sukses mengharumkan nama negeri ke pelosok 
dunia. Dialah Dian Pelangi, desainer belia 
bernama lengkap Dian Wahyu Utami ini baru 

saja pulang dari 4 kota di dunia, Paris, Melbourne, Den 
Haag dan Hannover dalam rangka mempertunjukkan 
busana-busana karya terbaiknya. Dian ditunjuk oleh 
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 
untuk mempromosikan budaya Indonesia dalam 
wujud fashion busana muslim ke kancah dunia. 

Syiar Islam
ke Dunia 

Melalui 
Fashion 

Busana Muslim
Oleh: Nurul Melisa

Dian Pelangi: 
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Koleksi Dian Pelangi tersebut terpilih bukan secara 
kebetulan, namun merupakan hasil dari komitmen dan 
ketekunannya selama ini dalam berkarya. Ternyata 
sejak kecil, putri kedua dari Ir. Djamaloedin dan 
Hernani ini sudah akrab dengan dunia garment. Ibu 
dan ayahnya merintis bisnis busana muslim sejak 20 
tahun yang lalu, tepat pada saat Dian lahir. Karena 
itulah brand busana muslimnya diberi nama Dian 
Pelangi, berasal dari nama Dian dan komposisi kain 
yang berwarna warni. 

“Jiwa fashion aku sudah ada sejak kecil. Jadi saat besar 
sudah tidak terpikir untuk menjadi yang lain. Passion 
aku memang di sini,” ujar Dian.

Namun ketenaran butik Dian Pelangi yang baru 
terdengar beberapa tahun ini, tak pelak karena 
kerja keras Dian melanjutkan bisnis ibunya. Dian 
yang menjadi anggota termuda Asosiasi Perancang 
Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) ini sudah terlihat 
bakatnya dari kecil, tak kurang dari puluhan baju 
yang dipakainya didesain sendiri olehnya. “Dulu ibuku 
mendidik aku untuk mendesign sendiri baju yang mau 
dipakai, dari situ aku jadi suka merancang baju,” cerita 
Dian.

Salah satu design yang ia taruh di butik ibunya 
kala itu pun berhasil menarik perhatian beberapa 
pengunjung. Bakat Dian ternyata tidak hanya terlihat 
pada rancangan fashion-nya, tetapi Dian juga semakin 
handal mengelola bisnis. Ia memberikan warna 
perubahan terhadap tampilan dan desain koleksi Dian 
Pelangi. Jika dulu desain busana muslim hanya seputar 
abaya dan tunik yang cenderung konservatif, kini 
koleksinya lebih bervariasi, modern dan universal. 
Bahkan trend busana muslim Indonesia saat ini bisa 
dibilang didominasi oleh gaya warna-warni Dian 
Pelangi. Acap kali kita liat remaja usia tanggung 
menggunakan cardigan bercorak cerah, dress 
warna-warni dan terlihat lebih stylish dibanding 

gaya berkurudung dahulu. Tak berlebihan jika style 
tersebut terinspirasi oleh Dian Pelangi yang berani 
mengeluarkan design yang berbeda dari gaya busana 
muslim sebelumnya. 

Social Media Membantu Memperkenalkan Karyaku 
ke Dunia
Prestasinya di dunia fashion kian meroket. Sejak 
mengemban amanah untuk menjalankan bisnis butik 
Dian Pelangi 2008 lalu, koleksinya terus diterima 
dengan baik oleh masyarakat, bahkan hingga ke luar 
negeri. Kini busana rancangan Dian Pelangi sudah 
dikenal hingga ke Timur Tengah seperti Kairo, Dubai, 
Abu Dhabi. Bahkan motif jumputan dan songketnya 
sudah dipertunjukkan di beberapa kota di Eropa, 
seperti Melbourne, Hannover, dan Den Haag. 

Dian yang sudah memiliki butik sendiri di Malaysia, 
tak menutup kemungkinan untuk membuka butik 
di Eropa. “Tawaran untuk membuka butik di Eropa 
kian berdatangan, namun aku belum menyanggupi, 
kita persiapkan fondasi yang lebih kuat dulu untuk 
menciptakan tren berbusana muslim yang go global,” 
tutur Dian.

Selain kontribusi dari Kementrian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Dian mengakui bahwa kesuksesannya 
hingga saat ini juga ditunjang oleh social media. Dian 
yang meluncurkan blognya dengan tagline merchant 
daughter rajin memperbarui tampilan media online 
dan social medianya. “Aku selalu update di social 
media, seperti di Twitter, Instagram, Blog, Facebook 
dengan foto terbaru dan tampilan yang bagus. Social 
media menjadi tools untuk memperkenalkan karyaku 
ke dunia. Dan juga bisa menjadi media promosi yang 
sangat mudah dan murah,” jelas Dian. Oleh karena itu 
Dian kadang tidak susah lagi mengenalkan dirinya saat 
bertandang ke negeri orang, semua pengunjung blog 
dan followersnya sudah mendapatkan informasi dari 
konten online-nya. 
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Perkembangan teknologi memang sangat 
dimanfaatkan oleh Dian Pelangi. Jika kita mengunjungi 
blog-nya hampir seluruh aktivitas fashion maupun 
personal-nya ter-update dengan baik di sana. Dari 
sana ia memiliki kepercayaan diri untuk terus 
melebarkan sayapnya ke pelosok dunia. “Identitas 
saya kuat, Alhamdulillah saya percaya diri untuk go 
internasional,” ujarnya mantap.

Kekuatan Saya adalah Bangga Menggunakan Kain 
Tradisional
Dian yang sempat mengecap pendidikan di sekolah 
mode Esmod Jakarta ini selalu menyempatkan diri 
untuk bertemu dengan sesama muslimah di setiap 
perjalanannya. Pendiri Hijabers Community ini percaya 
bahwa silaturahmi akan mendatangkan manfaat 
yang besar bagi siapapun. “Ada di antara saudara kita 
yang tidak seberuntung kita, seperti di Paris, para 
muslimah terpaksa harus sembunyi-sembunyi ketika 
mengenakan hijab. Dengan adanya komunitas, mereka 
pasti bisa saling menguatkan satu sama lain,” tandas 
Dian. 

Meski begitu Dian menyadari bahwa semua orang 
membutuhkan proses untuk menuju hal baik. Jika kita 
berada di tengah kegelapan, cahaya yang berpendar 
terang secara tiba-tiba akan merusak mata kita. Namun 
jika cahaya tersebut datangnya pelan dan terarah maka 
mata kita akan melihat lebih jelas dan semakin terang.
“Menurutku dengan adanya hijab fashion ini bisa 
menjadi angin segar bagi para muslimah dan dunia 
pergaulan di Indonesia. Kita membantu membuat 
lingkungan yang positif dan menginspirasi mereka 
untuk menggunakan jilbab yang mereka suka, ini 
proses ke arah yang syar’i,” tutur Dian.

Dian bersyukur kini busana muslim Indonesia semakin 
diterima masyarakat dunia, bahkan menjadi tren yang 
diperhitungkan di industri fashion muslim. Namun 
Dian masih mempunyai harapan bagi pertumbuhan 
fashion muslim di Indonesia, ia ingin menjadikan 
event-event fashion di Indonesia menjadi acuan tren 
baru busana muslim dunia. 

Menurutnya untuk bisa go international kita 
membutuhkan keyakinan yang mumpuni dan satu 
lagi yang tidak kalah penting adalah identitas lokal 
kita yang kuat. Dian percaya dengan mengenalkan 
ciri khas lokal kita ke dunia maka dengan sendirinya 
kualitas produk tersebut akan terangkat. “Aku 
mematok ke diriku untuk selalu menggunakan kain-
kain Indonesia, karena itu yang kita punya. Apalagi 
yang harus kita banggakan jika bukan kain tradisional. 
Itulah kekuatanku, aku menggunakan batik, tenun 
dan jumputan, sehingga orang melihat, ini karya 

Indonesia,” terang Dian.

Dian juga menambahkan, setiap desainer bisa 
membuat rancangan apa saja dengan motif segala 
rupa. Namun tidak semua desainer mampu membawa 
kain tradisonalnya hingga bisa dipakai oleh siapapun. 
Itulah kelebihan desainer dari kacamata Dian, karakter. 
“Kalau kita punya karakter, orang akan mengakui 
kita. Jika karakter kita sama seperti orang lain, karya 
kita juga akan gampang ditiru orang lain. Aku punya 
karakter tersendiri,” terang Dian. 

Kesuksesannya hingga saat ini tidak ditampik berkat 
dukungan kedua orang tuanya. Dian ternyata sedari 
kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi pebisnis. 
Ibunya mendidik Dian untuk mengenal kualitas sejak 
remaja. “Saya bawa ia belanja baju, saya tunjukkan 
merk yang berkualitas dan bukan. Untuk apa? Dari 
sana ia bisa belajar membedakan mana yang bagus dan 
tidak. Dan saya bujuk dia untuk bisa membuat produk 
yang berkualitas jika sudah besar,” ujar Ibu Nanny, 
ibunda Dian Pelangi.

Tak heran jika di usianya yang masih sangat muda, 
22 tahun sudah memiliki pengalaman berbisnis 
yang besar dan siap bersaing dengan para seniornya 
yang lain. “Meski kita sudah mempunyai basic dalam 
berbisnis, kita tetap membutuhkan ilmu untuk 
berkembang. Tren mudah diciptakan, namun yang 
bertahan adalah ia yang mempunyai ilmu dan ciri 
khas,” tutur Dian.

Walaupun sudah banyak prestasi yang diraihnya di 
usia muda, Dian yang sudah menikah 2 tahun yang lalu 
ini masih merasa belum puas dalam karirnya. Ia ingin 
sekali busana muslim Indonesia berada di panggung 
dunia, seperti Paris Fashion Week, dan London Fashion 
Week, bahkan Amerika. 

“Impian aku saat ini adalah busana muslim Indonesia 
bisa sampai ke Amerika, menurutku jika busana 
muslim sudah eksis di Amerika, insya Allah di negara 
manapun akan diterima. Dan saya ingin sekali fashion 
busana muslim kita ditunggu-tunggu dan Indonesia 
bisa menjadi kiblat fashion muslim di dunia,” tutup 
Dian dengan optimis. 

“Aku selalu update di social 
media, seperti di Twitter, 
Instagram, Blog, Facebook 
dengan foto terbaru dan 
tampilan yang bagus.”



34 HC MAGAZINE | #5 | JULI - AGUSTUS 2013

part1

Kebutuhan General Electric (GE) Indonesia akan global talent 
berawal dari cara GE melihat kondisi pasar Indonesia. 
Indonesia adalah negara dengan market growth yang sangat 
tinggi untuk berbagai jenis produk. Bagi GE, besarnya 

konsumen Indonesia adalah peluang untuk mengembangkan 
bisnisnya.

“Pasar ASEAN, terutama Indonesia, dalam konteks GE, adalah 
economic growth market. Dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan 
kita harus bisa bertumbuh dari 1,3 miliar USD menjadi 5 miliar 
USD pada tahun 2015. Dan untuk itu, kita butuh banyak talent yang 
mampu,” ungkap Caecilia Adinoto, Human Resources Director GE 
Indonesia.

Bertumbuh dengan 
Modal Global Talent

Oleh: Tri Wahyuni
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Bukanlah tugas yang ringan untuk membuat lompatan 
bisnis yang cukup tinggi, bahkan untuk perusahaan 
sebesar GE. Beberapa strategi jitu perlu dipersiapkan 
oleh punggawa GE, dan itu melibatkan seluruh 
stakeholder perusahaan tersebut.

Menurut penuturan Caecilia, untuk meraih 
peningkatan tersebut, GE melakukan optimalisasi 
baik dari sisi sumberdaya manusia maupun proses 
bisnisnya. Bagi GE, peningkatan produtivitas tidak 
harus selalu diikuti dengan peningkatan jumlah 
karyawan. 
“Unsur-unsur yang harus dilibatkan juga adalah 
process and policy-nya, kita sesuaikan dengan demand 
konsumen. Bagimana keinginan konsumen, kita 
sesuaikan policy-nya. Jadi selain dengan peningkatan 
kapasitas talent, kita juga membuat proses bisnis 
menjadi lebih optimal, simplification in the process,” 
ungkap Caecilia.

Di situlah  pentingnya talent berkualitas dan 
berkualifikasi global bagi GE. Memang GE tidak 
membidik global talent ketika menjaring karyawan, 
akan tetapi GE mengerti benar bahwa karyawan yang 
ia rekrut memiliki potensi untuk menjadi global talent. 
Dan untuk mematangkan itu, GE pun menerapkan 
skema people development yang hasil akhirnya akan 
membentuk talent berkualifikasi global. 

Proses people development dimulai sejak tahap yang 
paling dini yakni proses rekrutmen karyawan. GE 
memiliki metode terstandardisasi sehingga talent 
yang masuk ke perusahaan adalah mereka yang siap 
bersaing secara global.

“Dari awal memang kami hanya merekrut karyawan 
yang kami anggap potensial untuk menjadi global 
talent. Kami bekerja sama dengan beberapa kampus 
unggulan agar siswa terbaik mereka memiliki akses 
yang lebih mudah untuk mendaftar sebagai calon 
karyawan GE,” ungkap Caecilia.

Konsisten dengan pernyataan tersebut, GE Indonesia 
pun menyiapkan tools atau alat-alat seleksi yang 
mumpuni pada tahap rekrutmen. Selain wawancara, 
GE juga menyiapkan metode lain yakni dengan 
memberikan studi kasus (case study). Calon 
karyawan harus menyelesaikan kasus tersebut dan 
mempresentasikan solusi dari kasus tersebut di 
hadapan tim perekrut.

Setelah diterima, karyawan GE akan diperkenalkan 
dengan NEO (New Employee Orientation). Dalam hal 
orientasi karyawan, GE memang memiliki caranya 
sendiri. Karyawan baru tidak lantas dibimbing untuk 
mengerti apa saja yang menjadi job desk-nya di 

perusahaan tersebut. Untuk mencari tahu tugasnya, 
mereka hanya disediakan fasilitas, lalu mereka sendiri 
harus menggunakan kreativitasnya untuk memahami 
perannya dalam perusahaan tersebut melalui sistem. 
NEO ini sengaja diprogram untuk melatih dan 
meningkatkan ketahanan dan daya juang karyawan. 
Selanjutnya, secara berkelanjutan talent mendapatkan 
mentoring, training dan coaching untuk terus 
mengembangkan kapasitas diri. 

“Proporsinya adalah 80:20. Delapan puluh untuk on 
job training, mentoring, coaching  dan dua puluh adalah 
leadership program dari GE University, Crotonville,” 
ungkap Caecilia. 

Di GE, terdapat sebuah program yang dinamakan 
sponsoring. Konsepnya adalah bahwa talent akan 
menirukan (emulate) leader tertentu dan leader-
leader tersebut karena percaya bahwa talent memiliki 
kapabilitas yang baik, dia akan mendorong talent 
tersebut untuk pergerakan karirnya. Caecilia mengaku 
bahwa dalam praktiknya sponsoring di GE berbeda 
dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Leader tidak 
hanya mensponsori tergantung pada siapa yang dia 
tahu, tetapi ketika ia menemukan talent yang potensial, 
dia akan memotivasi karyawan tersebut di mana pun 
dia berada agar karirnya berkembang sesuai harapan.
Untuk mengasah technical skill, GE juga merangkul 
beberapa pihak untuk berkolaborasi. Salah satu 
contohnya adalah untuk teknik pesawat terbang, GE 
bekerja sama dengan sebuah universitas tertua dan 
berpengalaman dalam bidang aviasi, Embry Riddle 
University. Materi dan kurikulum dari universitas 
tersebut juga digunakan untuk mengedukasi kliennya, 
seperti Garuda Indonesia.

Tujuan pengembangan karyawan GE tentunya tidak 

Caecilia Adinoto, 
HR Director GE Indonesia
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sekedar untuk menciptakan talent yang berkompetensi 
secara teknis. Caecilia mengungkapkan bahwa setiap 
karyawan perlu memiliki skill kepemimpinan.

“Seorang leader yang telah matang skill leadershipnya, 
ketika dipindahkan dari satu divisi ke divisi lain, ia 
tidak akan mengalami masalah dalam memimpin. 
Hal-hal teknis dapat dipelajari ketika ia memimpin. 
Itulah mengapa, leadership adalah prioritas kita dalam 
melakukan development talent,” ujar Caecilia.
Untuk mematangkan leadership skill para 
karyawannya, GE mengandalkan Crotonville GE 
University. Crotonville adalah lembaga pemberi 
training yang dilimiliki oleh GE, untuk melayani 
training GE di negara mana pun, termasuk Indonesia. 
Crotonville sudah memiliki kurikulum dan objectif 
yang baku, yang berarti juga menyiapkan talent GE di 
mana pun untuk menjadi global talent. 

Mewujudkan misi GE Indonesia untuk 
mengoptimalkan produktivitas dengan meningkatkan 
kapasitas karyawan dan process simplification, 
perusahaan tersebut memiliki lima poin Growth 
Value. Growth value yang pertama adalah external 
focus, yang berarti bahwa proses bisnis harus senada 
dengan customer demand dan lingkungan, serta 
teredukasi dengan isu-isu global. Clear thinker, adalah 
growth value yang kedua. Istilah ini diartikan sebagai 
kemampuan perusahaan untuk menghadapi dan 
beradaptasi dengan kondisi bisnis yang tidak pasti, 
menyelaraskan strategi dengan tujuan perusahaan dan 
menginspirasi, mendayagunakan ilmu pengetahuan 
dan insting secara bijak serta menjunjung tinggi 
komitmen.

Selanjutnya, menjadi poin ketiga dari growth value 
adalah imagination and courage. Penting bagi setiap 
karyawan untuk memunculkan ide-ide inovatif, berani 

mengambil risiko, mau belajar baik dari keberhasilan 
maupun kegagalan. Pun karyawan harus bisa 
memecahkan masalah birokrasi. Poin keempat adalah 
inclusiveness. Inclusiveness dijabarkan sebagai sikap 
terbuka terhadap ide-ide baru, rendah hati dan hormat 
kepada orang lain. Dalam poin ini, perusahaan juga 
dituntut untuk meningkatkan engagement karyawan.
Growth value terakhir adalah Expertise. Setiap 
karyawan diharapkan untuk memiliki keahlian 
tertentu dan secara berkelanjutan melakukan 
pengembangan diri dan meningkatkan keterampilan  
berteknologi. 

Selain treatment sehari-hari terhadap karyawan, GE 
Indonesia membentuk karyawan berkualifikasi global 
juga dengan memberikan real experience bagi talent 
untuk merasakan bekerja di GE yang berlokasi di luar 
Indonesia. Dengan penugasan tersebut, sudah barang 
tentu karyawan mendapatkan banyak pembelajaran 
tentang bagaimana melakukan bisnis di luar negeri. 
Saat ini, terdapat lima karyawan GE dari Indonesia 
yang sedang ditugaskan ke GE luar Indonesia. 
Sedangkan di GE Indonesia sendiri terdapat 55 orang 
ekspatriat yang sengaja ditugaskan untuk menjalankan 
proyek baru GE di Indonesia.

“Lebih banyaknya jumlah orang luar yang masuk ke GI 
Indonesia dibandingkan talent Indonesia yang keluar 
negeri bukan berarti kita lebih bodoh dari mereka. 
Tetapi karena kita sedang ada proyek dan mereka 
diminta menyalurkan knowledge-nya di sini,” demikian 
dipaparkan oleh Caecilia.

Menurutnya SDM Indonesia memiliki daya saing 
secara global. Ia memberikan contoh salah satu talent 
Indonesia bernama David Utama yang sekarang 
ditunjuk sebagai President  & CEO dari GE Healthcare 
ASEAN.

“Dari awal memang kami hanya merekrut karyawan 
yang kami anggap potensial untuk menjadi global 

talent. Kami bekerja sama dengan beberapa kampus 
unggulan agar siswa terbaik mereka memiliki akses 

yang lebih mudah untuk mendaftar sebagai calon 
karyawan GE,” ungkap Caecilia.
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Saat ini tidak dapat dipungkiri social media 
sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari 
masyarakat Indonesia. Tidak hanya di ibukota, 
tetapi juga di kota-kota lainnya. Pengguna 

internet di Indonesia telah mencapai 60 juta orang 
sementara pengguna Facebook sendiri saja sudah 
melebihi 40 juta orang, dan sebagian besar dari 
mereka adalah karyawan Anda. Kami mewawancarai 
Nukman Luthfie, pakar social media dan strategi digital 
untuk mengetahui pendapatnya tentang pengaruh 
perkembangan social media terhadap dunia Human 
Resources (HR).

Menurut Nukman, di antara berbagai situs jejaring 
sosial yang populer di dunia, penggunaannya berbeda-
beda. Di Indonesia, situs jejaring sosial yang menjadi 
nomor satu adalah Facebook, kemudian disusul blog, 
Twitter, dan forum seperti Kaskus. Sedangkan secara 
global, Facebook bersaing dengan Google Plus di 
nomor satu.

Maraknya social media di Indonesia tidak lepas dari 
makin meningkatnya penggunaan telepon selular.  
“Hampir 80 % orang meng-update aktivitas, pikiran, 
dan perasaannya di social media melalui handphone,” 
ujar Nukman.

Berbagai pilihan aplikasi social media saat ini pun 
semakin banyak segmentasinya.  “Bagi yang menyukai 
fotografi dapat memakai aplikasi Instagram, untuk 
mereka yang menyukai sharing secara private, dapat 
menggunakan Path,” ucapnya.

Dengan semakin marak dan dinamisnya penggunaan 
social media, Nukman berpendapat bahwa Human 
Resources dapat melihat peluang ini sebagai benefit, 
di antaranya adalah sebagai sarana untuk mengenal 
karyawan maupun calon karyawan lebih dekat. Melalui 
social media, kita dapat melihat minat sesungguhnya 
dari seseorang, kecenderungan perilaku dan minat 
dari anggota team, serta peta konflik dalam organisasi.

ESN, Social Media-nya Organisasi
Karena perkembangan social media tidak bisa 
dibendung, organisasi pun harus mencari cara untuk 
memanfaatkan perkembangan ini sebaik mungkin. 
Salah satunya adalah munculnya Enterprise Social 
Network (ESN) yang di berbagai organisasi telah 
menggeser fungsi intranet. ESN adalah serangkaian 
tools dan behaviors yang mendukung percakapan 
terbuka dalam organisasi untuk mencapai tujuan 
bisnis. Dengan adanya ESN, employee engagement, 
peningkatan inovasi, dan hasil bisnis yang lebih cepat 
dapat tercapai.

Menurut Nukman, intranet berbasis social media 

Oleh: Shinni Islamiyah
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ini menjembatani komunikasi perusahaan dengan 
karyawan maupun karyawan dengan karyawan. 
“Dengan adanya tools ini, akan lebih cepat diketahui 
bila ada masalah, maupun bila ada ide bagus,” 
tambahnya. 

Mengutip Tech Target, platform ESN dianggap dapat 
memecahkan empat masalah organisasi yaitu:

• Kurangnya sharing informasi

Tidak seperti platform komunikasi lainnya, ESN 
melalui aktifitas stream dan notifikasi, memungkinkan 
rekan kerja untuk sharing konten dengan cepat 
dan memungkinkan komunikasi terjadi tanpa 
menggunakan email. 

Tidak hanya itu, tipe komunikasi ESN ini juga 
memungkinkan pengguna bisnis untuk memasukkan 
personal flair-nya, sehingga menjadi jembatan antara 
leader dan anak buah, serta dapat menghubungkan 
sesama rekan kerja lainnya dalam skala global.

• Ketidakmampuan untuk menangkap 
pengetahuan

Tidak banyak user yang mendokumentasikan 
keahliannya, maka dengan adanya ESN, hal tersebut 
dapat dilakukan. Dengan menggunakan feature seperti 
employee profile dan status update, identifikasi 
keahlian individu dapat dilakukan.

Manfaat lainnya adalah adanya transfer of knowledge, 
menghindari duplikasi atau usaha yang berlebih, dan 
perbaikan best practices.

• Project yang tidak terselesaikan

ESN dapat membantu penyelesaian masalah dengan 
lebih cepat dan lebih efisien. Karena semua bagian 
yang ikut serta pada project tertentu dapat melihat 
setiap aktivitas yang berhubungan dengan project 
secara bersama-sama dan dapat dikomunikasikan 
secara terbuka.

• Karyawan yang tidak termotivasi

Dengan adanya ESN, karyawan dapat memberikan 
kontribusi yang lebih bermakna dan juga dapat 
meningkatkan komitmennya terhadap organisasi,  
serta meningkatkan kepuasan pada tempat kerjanya. 

Karyawan dapat menyuarakan pendapatnya, dan 
hal tersebut merupakan hal yang tepat karena 
motivasi nomor satu bagi pekerja adalah pengakuan 
(recognition). 

Bagaimana  Cara Mengaplikasikan ESN
Mengidentifikasi set dari perilaku yang memberikan 
benefit untuk organisasi  dapat membantu seluruh 

jajaran dalam organisasi untuk berkolaborasi 
bagaimana cara ESN digunakan. Mengutip Social 
Enterprise Today, beberapa perilakunya adalah: 
transparansi, reciprocity, respect, simbiosis, & 
serendipity.

Dibutuhkan waktu bagi perilaku ini untuk matang 
dalam komunitas dan dibutuhkan dukungan dari 
seluruh organisasi. Jika perilaku ini sudah tumbuh, 
lingkungan penuh rasa saling percaya terjadi.
Peran dari manager komunitas juga dapat 
mempercepat transisi dari perilaku baru ini. Individu 
ini membantu untuk mempercepat, menjawab 
pertanyaan mengenai penggunaan ESN dan 
mendorong percakapan kepada hasil yang produktif.

Biasanya seseorang yang bertanggung jawab untuk 
bagian ini adalah mereka yang memiliki pemahaman 
yang jelas mengenai social computing dan mau 
memiliki peran tambahan dari pekerjaan sehari-
harinya. Saat komunitasnya sudah dewasa, bisa saja 
ini dijadikan pekerjaan full time oleh satu atau lebih 
karyawan, tergantung dari besarnya komunitas saat 
itu.

Tidak lupa, dalam mengaplikasikan ESN, sebuah 
regulasi harus dibuat dalam pembuatan social 
platform ini. Buatlah regulasi dalam bahasa yang 
mudah dimengerti dan dibuat dalam bentuk tata cara, 
karena dengan begitu karyawan akan lebih mudah 
mengerti aturan tersebut. Setelah itu jangan lupa 
komunikasikan dengan jelas.

 
ESN dan Value Perusahaan
ESN harus dapat memberikan value bagi perusahaan. 
Dengan membuka percakapan dalam perusahaan 
melalui ESN, hal ini berarti memperbolehkan pekerja 
untuk menawarkan valuenya melalui pengetahuan, 
bukan berdasarkan posisinya di hirarki. Saat value ini 
dirasakan, maka keuntungannya adalah hasil bisnis 
yang lebih cepat dan baik dan meningkatnya moral 
serta engagement karyawan.

Dengan memahami bahwa seseorang dinilai dan 
dihargai melalui sukses individualnya, value ini dapat 
organisasi promosikan pada sharing mengenai ESN di 
seluruh organisasi. 

“Dengan adanya tools ini, 
akan lebih cepat diketahui 
bila ada masalah, maupun 
bila ada ide bagus,” 
tambahnya.
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Survei yang dilakukan terhadap 592 Profesional HR yang 
mewakilli organisasi yang bekerja sama dengan SHL. Survei 
dilakukan pada akhir September 2012.

Responden berlokasi di China (42%), Afrika Selatan (13%), 
United Kingdom (11%) dan 18 % dari negara lainnya. 
Responden mewakili negara maju  dan negara berkembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Charlene Li dan 
team dari Altimeter Group melalui 185 interview kepada end 
users dan survey kepada 81 pengambil keputusan (decision 
maker) untuk mempelajari  mengenai pengharapannya 
akan ESN, ditemukan bahwa ESN tidak hanya dapat 
memberikan value kepada organisasi tetapi juga ESN 
dapat meningkatkan kolaborasi dan flow informasi serta 
pengetahuan pada organisasi.
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I-connect, 

sarana Telkom 
menGhubunGkan 
karyawan
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Bagi Telkom, popularitas facebook pada 
tahun 2009 adalah sebuah peluang. Telkom 
mengembangkan sebuah sistem Enterprise 
Social Network (ESN) dengan platform yang 

serupa dengan facebook. ESN sendiri adalah sebuah 
media komunikasi dalam perusahaan dengan konsep 
social media. Karyawan dapat berkomunikasi dengan 
karyawan lain, berdiskusi, memposting foto hingga 
membuat grup komunitas melalui media tersebut. Di 
Telkom, ESN tersebut dinamai i-connect.

Telkom melihat pentingnya keberadaan social media 
dalam sebuah perusahaan, sasaran utamanya adalah 
untuk mempermudah karyawan dalam berbagi ilmu 
pengetahuan.

“Sebelumnya kami telah memiliki Kampiun yang 
dipakai untuk knowledge sharing berupa tulisan-
tulisan panjang. Kami berpikir bahwa anak muda 

memiliki kecenderungan untuk malas menulis 
esai 2 sampai 3 halaman. I-connect ini ada untuk 
memfasilitasi hal tersebut,” ungkap Gatot Rahmanto, 
Manager Knowledge Management Acquisition PT 
Telkom.

Sebelumnya, Telkom memang telah memiliki media 
sharing online yang dinamakan Kampiun. Kampiun 
utamanya difungsikan untuk menghimpun knowledge 
yang dimiliki karyawan dalam bentuk tulisan. 
Tulisan-tulisan tersebut berasal dari pengalaman 
menyelesaikan project, training dan sumber manapun 
yang disusun menjadi sebuah tulisan yang lengkap 
oleh karyawan Telkom. Menurut Gatot, i-connect 
dibuat dengan fitur-fitur yang berlainan dengan 
Kampiun.

Perbedaan pertama adalah sistem web yang dipakai. 
Kampiun menggunakan sistem web 1.0 sedangkan 

Oleh: Tri Wahyuni

“Selain karena interaktif, i-connect diciptakan karena 
memungkinkan interaksi lintas perusahaan dalam satu group.”
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i-connect memakai 2.0. Dengan sistem ini, i-connect 
memungkinkan komunikasi antar karyawan berjalan 
lebih interaktif. Melalui i-connect, karyawan dapat 
berkomunikasi layaknya menggunakan facebook, bisa 
sewaktu-waktu meng-update status dan berbalas 
komentar. 

Kedua, dari sisi fitur pun i-connect juga berlainan 
dengan Kampiun. I-connect menghadirkan fitur-fitur 
yang lebih luwes, termasuk di dalamnya collaboration 
dan blog. Collaboration memiliki fungsi yang hampir 
mirip dengan grup di facebook. Fitur ini merupakan 
sarana komunikasi bagi karyawan yang memiliki 
kesamaan interest. Selain group of interest, karyawan 
yang sedang mengerjakan suatu project yang sama 
juga dapat memanfaatkan grup tersebut untuk 
berkomunikasi.

Mendukung budaya knowledge sharing yang 
dikembangkan di Telkom, i-connect menghadirkan 
sebuah fitur berbagi ilmu bertajuk wiki. Layaknya 
Wikipedia, artikel yang terdapat dalam fitur ini dapat 
ditambah dan disunting oleh siapapun hingga nantinya 
terbentuk sebuah artikel utuh yang lengkap dan siap 
dikonsumsi. Untuk fitur ini, Gatot mengakui bahwa 
Telkom masih harus lebih gencar lagi membentuk 

awareness dari karyawan mengingat minat mereka 
masih sedikit.

Pembeda ketiga yang juga menjadi alasan kuat 
dibentuknya i-connect adalah karena media ini 
sengaja diciptakan untuk menghubungkan karyawan 
di seluruh grup Telkom. Artinya, tidak hanya Telkom 
saja, tetapi juga Telkomsel, Infomedia dan berbagai 
perusahaan yang termasuk dalam grup Telkom dapat 
memiliki akun i-connect.

“Selain karena interaktif, i-connect diciptakan karena 
memungkinkan interaksi lintas perusahaan dalam 
satu group. Terlebih lagi dengan adanya komunitas, 
komunikasi akan berjalan lebih luwes karena mereka 
memiliki bahasanya masing-masing yang sudah 
dikenali,” Gatot menjelaskan.

Di Indonesia, penggunaan ESN dalam perusahaan 
bisa dikatakan belum terlalu populer. Telkom  
mungkin adalah salah satu yang terdepan dalam 
pemanfaatan media sosial perusahaan tersebut. 
I-connect sendiri sudah dibentuk pada tahun 2011. 
Dan untuk menumbuhkan kesadaran karyawan untuk 
memanfaatkan ESN tersebut butuh proses yang tidak 
sebentar. Sampai sekarang pun Telkom masih berusaha 
untuk meningkatkan awareness tersebut. Salah 
satu caranya adalah dengan mengikutkan keaktifan 
knowledge sharing dalam penilaian Key Performance 
Indicator (KPI).

Ke depannya, Telkom berencana agar i-connect dapat 
menjadi sarana bagi para expert, yang biasanya 
bertugas memverifikasi artikel kampiun, untuk 
menjawab pertanyaan seluruh karyawan di grup 
Telkom.

“Jadi, para expert tersebut membentuk sebuah 
komunitas, community of expert, yang dapat membantu 
seluruh jajaran karyawan di grup dalam memecahkan 
masalah mereka,” ungkap Gatot.

Gatot Rahmanto
Manager Knowledge Management Acquisition
PT Telkom
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Data terakhir dari Asosiasi Penyedia Jasa 
Internet Indonesia (APJII) menyebut, jumlah 
pengguna internet saat ini telah mencapai 
63 juta, atau lebih dari 24% dari populasi 

penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, setidaknya 
ada 44 juta pengguna Facebook dan 20 juta pengguna 
Twitter. Maraknya penggunaan media internet dan 
social media pada khususnya, membuat kita bertanya-
tanya, apakah media komunikasi antar karyawan yang 
kita gunakan selama ini masih relevan?

Sekitar 15 tahun yang lalu, ketika pertama kalinya 
internet masuk ke tanah air, tidak lama setelah 
itupun dunia korporasi membangun intranet untuk 
kebutuhan komunikasi internal. Situs-situs intranet 
ini biasanya dibangun pada jaringan lokal dengan 
tampilan yang seadanya. Gagasannya adalah membuat 
sebuah portal internal yang hanya bisa diakses oleh 
karyawan, memudahkan karyawan saling berbagi 
dokumen, kisah sukses, informasi pelanggan dan 
sebagainya.

Tetapi, sebagian besar intranet korporasi saat ini sudah 
tinggal kenangan. Banyak perusahaan melaporkan 

inTraneT
rasa 
facebook
Oleh: Meisia Chandra
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intranet mereka mulai kurang diminati. Sebagai 
jawaban dari hal itu, kini sudah tersedia banyak 
layanan Enterprise Social Network (ESN). Disebut 
sebagai pembunuh intranet, ESN memberikan fitur-
fitur interaktif yang tidak ada dalam intranet biasa. 
Fasilitas itu seperti group discussion, microblogs, news 
stream, dan social media. Jejaring sosial internal ini 
pun harus menyenangkan untuk digunakan, seperti 
halnya Facebook yang mampu memikat hati milyaran 
orang di seluruh dunia.

Berbeda dengan intranet yang hanya bisa diakses 
dalam jaringan tertutup, solusi ESN dapat diakses 
dari mana saja (menggunakan password) serta 
menggunakan teknologi serta tampilan yang jauh lebih 
mudah digunakan dan sesuai dengan era social media 
saat ini.

Fitur ESN

Produk ESN biasanya memiliki fitur-fitur di bawah ini:

- Team Workspace. Anda bisa memisahkan teman-
teman dalam satu project dan memasukkan semua 
materi dalam satu tempat yang mudah diakses. Dengan 
begini memudahkan juga dokumentasi proyek-proyek 
yang sudah selesai.

- Activity Stream. Aliran aktivitas seperti yang ada di 
Twitter berguna untuk memonitor apa yang dilakukan 
para teman sekerja.

- Pendeteksi Kehadiran. Seperti halnya fasilitas 
Intant Message, Anda bisa mengetahui kapan saatnya 
kolega Anda masuk kantor dengan menanyakan 
pertanyaan cepat atau lewat obrolan video.

- Kolaborasi dokumen. Anda bisa mengedit dokumen 
secara real time untuk membuat sebuah hasil 
pekerjaan team tanpa harus terus menerus mengirim 
email kepada anggota team.

- Koneksi dengan layanan lain. Sebagian besar 
produk ini bisa terhubung dan berinterkasi dengan 
sistem CRM, server SharePoint, email, dan lain-lain.

- Versi mobile. Sebagian besar produk ini juga 
mendukung versi mobile seperti iOS dan Android.

- Berada di jaringan public maupun private. Anda 
bisa memulai dengan jaringan yang berada di public 
(cloud) kemudian memindahkan ke server perusahaan 
apabila menginginkan keamanan yang lebih tinggi.
 
Di bawah ini adalah beberapa contoh produk ESN yang 
terkenal serta fitur andalannya:

1. SocialText

Social Text dapat dibayangkan seperti Twitter yang 
digunakan untuk keperluan korporasi. Kita juga bisa 
membuat profil seperti halnya pada Facebook dan 
berteman dengan rekan sekantor, dan dapat mengikuti 
(follow) seperti halnya pada Twitter. Social Text 
menyediakan versi gratis yang dapat Anda uji cobakan, 
apakah sesuai dengan kebutuhan Anda.

2. Yammer

Berbeda dengan intranet yang 
hanya bisa diakses dalam 
jaringan tertutup, solusi ESN 
dapat diakses dari mana saja.
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Hampir sama seperti yang lain, Work.com yang dulu 
bernama Rypple, milik Salesforce.com ini memiliki 
fitur andalan yaitu Social Goal. Anggota team dapat 
men-setting goal untuk dievaluasi bersama dengan 
cara yang menyenangkan. 

Sayangnya kami tidak bisa merekomendasikan solusi 
yang terbaik untuk Anda. Setiap perusahaan memiliki 
kebutuhan yang berbeda-beda, ada yang berfokus 
pada internal communication, ada yang berfokus pada 
produktivitas, dan bahkan ada yang bisa digunakan 
untuk meningkatkan engagement. Dengan banyaknya 
pilihan di tangan Anda, bersiaplah mengucapkan 
selamat tinggal kepada intranet Anda, dan beralih pada 
intranet dengan rasa Facebook ini.

Yammer, salah satu perusahaan pelopor ESN belum 
lama ini telah dibeli oleh raksasa perangkat lunak 
Microsoft. Yammer memiliki tampilan yang sederhana 
yang mengadopsi ide Twitter untuk kebutuhan 
komunikasi dan kolaborasi internal.  

3. SocialCast

Socialcast memiliki fitur microblogging, dan lebih dari 
itu menyediakan data analisa, dapat dihubungkan 
dengan mobile, Outlook dan Sharepoint.

4. Jivesoftware

Jive menyebut dirinya “social business software”, tidak 
hanya untuk kolaborasi dan komunikasi internal, 
sistem ini juga dapat digunakan oleh jejaring eksternal, 
misalnya untuk berkomunikasi dengan konsumen, 
supplier, mitra, dll.

5. Work.com

Setiap perusahaan memiliki 
kebutuhan yang berbeda-beda, 
ada yang berfokus pada internal 
communication, ada yang 
berfokus pada produktivitas, 
dan bahkan ada yang bisa 
digunakan untuk meningkatkan 
engagement. Dengan banyaknya 
pilihan di tangan Anda, 
bersiaplah mengucapkan 
selamat tinggal kepada intranet 
Anda.
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era social meDia 
Dalam penGelolaan 
sDm?

part1

Masuknya Generasi Y di Organisasi 
Yuli yang baru setahun bekerja di suatu perusahaan merasa sangat kesal dengan atasan 
barunya yang baru saja direkrut oleh Perusahaan menggantikan atasannya yang baru 
saja keluar. Bukan saja gayanya yang menurut Yuli sangat sok jika dibandingkan dengan 
atasannya yang sebelumnya tapi menurut penilaiannya, atasan barunya ini masih kalah 
kompeten dibandingkan dengan atasan sebelumnya. Sebagai seseorang yang akrab dengan 
social media, dapat ditebak jika Yuli mencurahkan isi hati hatinya di status BBM, facebook 

Siapkah Organisasi di Indonesia Menghadapi

Oleh: N Krisbiyanto, 
Senior Partner PortalHR.com dan 
People Consulting
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dan melakukan beberapa tweet yang menunjukkan 
rasa frustasi mengenai kantor dan atasan barunya 
serta melontarkan curhatnya tentang keinginannya 
untuk hengkang.

Yuli adalah salah satu anak muda yang akrab kita 
kenal dengan julukan “Y” Generation, ia muda, sangat 
pandai, kritis dan berbicara apa adanya serta sangat 
akrab dengan berbagai gadget dan aktif berkomunikasi 
dalam berbagai pilihan perangkat social media. 
Andai saja organisasi tempat Yuli bekerja memiliki 
alat monitoring social media yang baik maka hal-hal 
seperti yang disampaikan oleh Yuli dapat dimonitor 
dengan cepat oleh organisasi dan akhirnya organisasi 
tidak perlu kehilangan talent-talent muda seperti Yuli.

Cerita Yuli hanyalah  salah satu cerita dari berbagai 
cerita mengenai generasi anak-anak usia muda 
tersebut. Untuk usia yang lebih muda banyak yang 
menyebutnya di Indonesia sebagai generasi “Alay”, 
majalah Times sebagai salah satu majalah terkemuka 
Amerika sampai perlu mengulas secara khusus 
generasi “Millenial” ini dalam tulisan mereka oleh Joel 
Stein dengan sebutan generasi “Me Me Me”. Sebutan 
generasi Me sendiri sebetulnya berasal dari sebutan 
atas generasi Baby Boomers. Kenapa generasi Millenia 
ia namakan begitu karena banyak orang tua yang 
berasal dari generasi Baby Boomers memberikan 
julukan atas generasi ini sebagai generasi yang “malas, 
narsis, egois dan dangkal.”

Dengan hampir 44 juta pengguna Facebook dan 20 juta 
pengguna Twitter, Indonesia merupakan salah satu 
negara dengan tingkat penggunaan social media yang 
besar di dunia. Lihatlah fakta-fakta data di tingkatan 
dunia bahwa dari jumlah 240 juta populasi, Indonesia 
termasuk di dalam lima besar negara di dunia yang 
mempergunakan social media.

Di dalam perkembangannya fakta keadaan Indonesia 
lebih menarik lagi karena dari populasi yang 240 
juta tersebut ternyata 24% adalah generasi X dan 
28% adalah generasi Y yang dalam kehidupan 
kesehariannya aktif menggunakan social media di 
dalam berkomunikasi. Fakta tersebut juga semakin 
menarik ketika dievaluasi lebih dalam bahwa generasi 
X dan Y adalah generasi yang dominan dan menjadi 
eksekutor lini produksi dari kebanyakan roda 
organisasi di Indonesia.

Pertumbuhan penetrasi pengguna internet di 
Indonesia yang masih berkisar 22 jutaan orang pada 
awal tahun 2008, pada tahun 2012 yang lalu tumbuh 
pesat mencapai 110,722 juta orang atau berkisar 
46.15% dari total populasi dan diprediksi menuju 
angka 154 jutaan pada tahun 2014 nanti akan lebih 

memperlaju pertumbuhan social media. Pesatnya 
pertumbuhan pengguna internet dan social media juga 
semakin disuburkan dengan pemakaian perangkat 
komunikasi bergerak atau mobile devices yang tumbuh 
dengan cepat. Perangkat selular pada tahun 2013 ini 
diperkirakan tumbuh mencapai hampir 240 jutaan 
atau lebih kurang sama dengan jumlah populasi 
Indonesia.

Fakta-fakta statistik di atas menjadikan latar belakang 
yang menarik bahwa organisasi di Indonesia sudah 
semakin dipenuhi dengan generasi X dan Y yang 
merupakan pengguna social media yang sangat aktif. 
Maka persoalan yang langsung dapat kita pertanyakan 
adalah apakah organisasi di Indonesia dan lebih 
spesifik lagi adalah manajemen sumber daya manusia 
di Indonesia sudah siap untuk menghadapai era social 
media?

Tabrakan antar Generasi di Organisasi dan 
Pengelolaan Social Media
Sejak kami lontarkan mengenai fakta mulai masuknya 
Gen Y di di organisasi dalam acara PortalHR 
Summit yang pertama, maka kami semakin banyak 
mendapatkan signal-signal adanya tabrakan antar 
generasi yang semakin banyak yang terjadi tidak hanya 
di lingkungan rumah tangga tetapi juga bagaimana 
persoalan pengelolaan Generasi Y dan khususnya gen Z 
yang oleh masyarakat di-branding dengan julukan Alay 
ini.

Maka jika berbicara atas nama “organisasi”, 
penggunaan social media suka tidak suka akan 
membawa berbagai perubahan dalam praktek 
pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi, 
didasari dengan berbagai hal antara lain:

1. Social media adalah sarana yang dapat mempercepat 

Dari populasi yang 240 
juta tersebut ternyata 
24% adalah generasi X 
dan 28% adalah generasi 
Y yang dalam kehidupan 
kesehariannya aktif 
menggunakan social media 
di dalam berkomunikasi.
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Dengan merancang strategy social media secara lebih 
komprehensif dan strategis, maka organisasi dapat 
lebih beroperasi secara efektif yang pada akhirnya 
mampu meresponse dan melakukan perubahan-
perubahan khususnya dalam memperkuat brand 
image, memperluas pasar dan menambah pelanggan, 
melakukan perbaikan-perbaikan proses kerja bahkan 
menjalankan pengelolaan sumber daya manusia dalam 
berbagai aspek.

Memperkenalkan Framework Enterprise Social 
Network (ESN) untuk Organisasi

Setidaknya ada 3 (tiga) bagian penting dari frame work 
di atas :

Bagian 1 (pertama) dari framework ESN adalah 
INPUT:

Dalam bagian yang bersifat input ini dijelaskan bahwa 
organisasi perlu untuk memahami Visi, Misi, Values, 
dan Strategic Business Objective dari organisasi. 
Selanjutnya organisasi haruslah memahami landscape 
aspek regulasi dari bisnis serta khususnya aspek legal 
dari pengelolaan SDM di suatu Organisasi.

Dengan pemahaman yang baik mengenai keseluruhan 
INPUT untuk organisasi ini, maka organisasi 
dapat menyelaraskan semua proses bagian ke dua 
(THROUGHPUT) dan bagian ke tiga yaitu hasil hasil 
akhir yang diharapkan (OUTPUT).

Bagian ke 3 (ketiga) dari framework ESN adalah 
(OUTPUT):
Saya merasa lebih mudah untuk mengungkapkan 
bagian ke tiga terlebih dahulu karena bagian ketiga 
adalah berbicara mengenai masalah output yang 
diharapkan oleh semua organisasi dari pengelolaan 
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komunikasi, dan komunikasi adalah salah satu 
landasan di dalam pengelolaan manajemen di 
organisasi. 

2. Social media memperpendek dan bahkan 
menghilangkan strata dan hirarki dalam berorganisasi. 
Tidak ada sekat strata organisasi dalam social 
media, maka memungkinkan lapisan organisasi yang 
terbawah dapat menyampaikan pendapat ke pimpinan 
yang memiliki posisi teratas di organisasi secara 
langsung. Istilah jaman dahulu ABS (Asal Boss Senang) 
sudah tidak laku lagi dalam era social media.

3. Social media meniadakan batasan ruang dan 
waktu, apalagi dengan tersedianya perangkat 
mobile communication maka maka seseorang dapat 
menyampaikan pendapat dari mana saja selama 7 x 24 
jam. Maka hal yang segera harus diantisipasi adalah 
organisasi diharapkan memberikan response yang 
cepat dan tepat terhadap semua issue yang dilontarkan 
semua karyawan di organisasi. 

4. Social media tidak didasari kepada peta politik 
formal di dalam organisasi, karena siapa saja yang 
lebih aktif bersosial media dapat lebih berpengaruh di 
dalam memberikan opini di dalam organisasi.

5. Social media dapat menjadi sarana yang sangat 
berpengaruh di dalam membangun opini public 
maupun organisasi. Maka daripada memusuhi, 
dan menghambat perkembangannya di organisasi, 
sebaiknya organisasi justru menerima dan 
mengaplikasikan social media dengan lebih strategis, 
terencana dan termonitor dengan baik.
Menyikapi semakin maraknya social media di 
organisasi seperti digambarkan dengan beberapa 
fakta dan latar belakang di atas, maka organisasi perlu 
mengembangkan suatu framework  aplikasi dari social 
media di organisasi / perusahaan (enterprise social 
network).

Social media tidak didasari 
kepada peta politik formal 
di dalam organisasi, karena 
siapa saja yang lebih aktif 
bersosial media dapat lebih 
berpengaruh di dalam 
memberikan opini di dalam 
organisasi.
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manajemen SDM dan pengelolaan ESN di organisasi. 
Hasil akhir yang diharapkan adalah meliputi aspek 
kinerja yang tinggi dan berkesinambungan (high 
sustainable performance), employee satisfaction 
(kepuasaan karyawan), employee engagement 
(keterlibatan karyawan) dan lebih jauh lagi adalah 
kepuasan seluruh stakeholder perusahaan. Dari 
hasil akhir yang diharapkan organisasi ini, dapat kita 
simpulkan bahwa hasil akhir dari semua organisasi 
adalah kepuasan stakeholder karena pengertian 
stakeholder meliputi semua pihak di dalam maupun 
luar organisasi yang artinya melingkupi karyawan, 
customer, masyarakat, pemerintah dan semua pihak 
yang memiliki kepentingan terhadap organisasi.

Bagian ke 2 (dua) dari frame work, proses 
pengelolaan ESN (THROUGHPUT)
Bagian kedua ini berpusat kepada konsep “whole 
person” konsep atau manusia seutuhnya, dimana 
mempergunakan pengertian 8 habit-nya Stephen 
Covey maupun berbagai konsep whole person yang 
pengertiannya lebih kurang sama. Seperti kita ketahui 
bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar fisik (body) 
yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian dll. 
Manusia juga membutuhkan kebutuhan untuk dihargai 
perasaannya (heart) dengan cara diperlakukan dengan 
layak. Manusia juga membutuhkan untuk dihargai 
pemikiran-pemikirannya (mind) dan pada akhirnya 
manusia juga membutuhkan untuk dihargai kebutuhan 
spiritualitasnya (spirit). Keempat hal tersebut 
Body, Heart, Mind dan Spirit adalah empat elemen 
yang penting sebagai landasan untuk membentuk 
keberadaan manusia secara seutuhnya.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya tujuan-
tujuan organisasi khususnya dalam kerangka ESN 
maka setidaknya ada 4 (empat) kualitas kompetensi 
yang harus dimiliki oleh organisasi yaitu:

1. Kualitas Leadership yang menyangkut tumbuhnya 
praktek leadership yang baik di organisasi. Leadership 
sendiri memiliki pengertian yang sangat beragam di 
antaranya menurut Sarros dan Butchatsky (1996), 
dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan 
tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para 
anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama 
yang dirancang untuk memberikan manfaat individu 
dan organisasi.

2. Kualitas Komunikasi dan Konsultasi juga sangat 
penting di organisasi untuk menjamin terjadinya 
komunikasi yang efektif di organisasi. Komunikasi 
karyawan berarti penyediaan dan pertukaran 
informasi dan instruksi yang memungkinkan 

organisasi untuk berfungsi secara efisien dan benar 
mengenai segala hal yang berkembang di organisasi. 
Konsultasi adalah proses dimana manajemen dan 
karyawan atau perwakilan mereka bersama-sama 
memeriksa dan mendiskusikan isu-isu yang menjadi 
perhatian bersama. 

3. Kualitas Business Process juga mengambil 
peranan yang penting untuk mencapai tujuan bisnis 
secara efektif. Kemampuan bisnis proses akan banyak 
sekali ditentukan oleh kemampuan penjabaran bisnis 
proses ke dalam turunan Standard Operation Procedure 
(SOP) dan petunjuk teknis yang terorganisir dengan 
baik. Kualitas business process yang buruk seringkali 
menimbulkan masalah-masalah dis-efficiency di dalam 
perusahaan.

4. Kualitas Human Capital merupakan hal utama 
yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan 
karyawan. Yang dimaksud dengan kualitas HC ini 
adalah kualitas dan proses kerja yang terjadi di 
divisi Human Capital di suatu perusahaan karena 
seringkali kualitas divisi HC yang buruk menimbulkan 
ketidakpuasan yang tinggi di suatu perusahaan.

Selanjutnya di luar empat hal kompetensi organisasi di 
atas, terdapat empat hal lainnya yang berkaitan dengan 
bagaimana menciptakan kondisi hubungan industrial 
dan engagement karyawan secara positif yang meliputi 
antara lain:

1. Constructive Working Relationship
Dalam menghadapi lingkungan bisnis saat ini yang 
sangat menantang, kita harus membangun hubungan 
kerja yang sukses dengan secara sadar berinteraksi 
dengan orang-orang dengan cara yang positif untuk 
mencapai tujuan organisasi.

2. Work life Balance
Konsep Work Life Balance adalah konsep yang 
mempercayai bahwa di perusahaan perlu adanya 
keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan 
pribadi.

3. Respect in the Workplace
Di suatu organisasi sangat penting untuk selalu 
menunjukkan menjunjung rasa hormat secara pribadi 
dan professional di antara karyawan.

4. Governance and Compliance
Organisasi harus mampu menghadapi dan mematuhi 
berbagai tantangan dan tingkat akuntabilitas yang 
semakin kompleks, yang datang tidak hanya dari 
koridor hukum dan peraturan yang baru, tetapi juga 
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dari harapan suatu kelompok stakeholder yang lebih 
luas.

Selanjutnya proses terluar dari framework ESN 
bagian kedua ini adalah langsung berkaitan dengan 
perangkat atau alat pengelolaan social media itu 
sendiri, dimana prosesnya adalah melalui empat 
langkah dasar pengelolaan social media yaitu: 
melakukan tahapan-tahapan monitoring dan setting 
priorities, anticipating and analyzing, integrating 
and partnering dan akhirnya untuk pelaksanaannya 
adalah mengambil keputusan (taking actions).

Untuk memudahkan praktisi manajemen terutama 
praktisi SDM agar mampu melakukan monitoring 
secara efektif maka perlu dilakukan kategorisasi 
terhadap paling tidak 9 (sembilan) issue yang 
umumnya dihadapi oleh organisasi di dalam masalah 
SDM yaitu:

• Me Issues (what’s in it for me issue yang biasanya 
berkaitan dengan kepentingan masing-masing individu 
karyawan)

• Business Issues (berhubungan dengan target, proses 
business, kinerja, Key Performance Indicator dll)

• People Management Practices (berkaitan dengan 
praktek-praktek kepemimpinan (leadership) di 
Perusahaan).

• Human Capital management (berhubungan dengan 
praktek pengelolaan manajemen SDM di perusahaan).

• Government Regulation (berkaitan dengan segala 
hal yang berkaitan dengan perundang-undangan, 
peraturan Pemerintah yang berlaku maupun baru 
diberlakukan.

• Fraud and Other Industrial Relationship (berkaitan 
dengan pelanggaran aturan-aturan compliance 
maupun hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 
industrial di perusahaan).

• Worklife Balance (berkaitan dengan berbagai issue 
yang berkaitan dengan keseimbangan antara urusan-
urusan tanggung jawab pekerjaan dan kepentingan 
pribadi karyawan).

• Others (issue-issue lainnya di luar delapan hal di 
atas).

Dengan framework ESN ini maka organisasi dapat 
memonitor gambaran-gambaran masalah-masalah 
yang terjadi di organisasi saat ini ataupun prediksi 
masalah yang kemungkinan besar akan terjadi, karena 

framework ini dapat diterjemahkan dalam rancangan 
aplikasi yang diperlengkapi dengan fasilitas smart text 
search engine yang kemudian dikategorikan dalam 
kelompok dalam suatu cakupan dashboard yang 
bertujuan untuk memudahkan manajemen dalam 
mengambil langkah-langkah antisipatif. 
ESN dan ESN Engine hanyalah Tool !

Akhirnya, framework ESN alat yang bertujuan 
mempermudah manajemen untuk dapat bekerja di 
dalam menghadapi era Social Media. Tetapi tentu saja 
berkomunikasi melalui Social Media tidak akan pernah 
dapat menggantikan kualitas komunikasi langsung 
(direct communication) yang harus tetap secara 
regular dilatih dan dibiasakan oleh jajaran manajemen.

Lebih jauh lagi bahwa untuk mencapai hasil yang 
paling memuaskan maka pelatihan mengenai 
pengenalan social media secara menyeluruh dan 
terprogram sangat perlu dilakukan.

Pada akhirnya organisasi selalu mendambakan 
karyawannya memiliki engagement yang tinggi di 
organisasi, sehingga seluruh karyawan akan menjadi 
Brand Ambassador yang aktif dan berkomitmen tinggi 
untuk selalu bersikap dan bersuara positif didalam 
membela dan menjaga nama baik perusahaannya.Jadi, 
pilihan ada pada kita, untuk bersikap proaktif atau 
reaktif terhadap social media.
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Global Talent:
Masa depan SDM Indonesia

Oleh: Malla Latif

boardmessage

Popularitas Human Resources semakin menanjak. Ini 
banyak diungkap oleh para pengamat bisnis. Namun 
jangan terburu senang dulu, sebab ini mungkin didapat 
dari dua kondisi: prestasi dari para praktisi human 
resources, atau para CEO yang semakin menyukai isu 
talent. 

Banyak faktor yang menyulut diskusi tentang talent 
ini. Di beberapa survey, isu ini mengalahkan topik 
kompensasi dan benefit, yang selama ini menjadi 
primadona di kalangan praktisi HR. Organisasi 
berlomba mencari cara paling efektif dan tepat 
untuk dapat menarik, menjaga serta engage dengan 
talent terbaik. Kompetisi bisnis yang makin ketat, 
kondisi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, 
serta teknologi yang menghilangkan batasan negara, 
mengukuhkan  kesuksesan pengelolaan talent sebagai 
salah satu penentu keberhasilan perusahaan. 

Beberapa negara telah menghadapi fenomena unik 
karena aging workforce. Jepang sudah mulai khawatir 
karena jumlah orang yang harus meninggalkan dunia 
kerja lebih banyak dari masuk. Pertama kali terjadi, di 
Eropa, banyak para pensiunan yang diundang kembali 
untuk bekerja. Rusia, Kanada, Korea Selatan dan 
bahkan Cina saat ini sedang sibuk memikirkan solusi, 
jika tidak ingin mengalami hal yang sama dalam waktu 
dekat. 

Bagaimana dengan talent di Indonesia? 
Indonesia dianggap beruntung, karena bersama 
India, memiliki populasi terbesar berumur di bawah 
15 tahun saat ini. Oxford Economic dalam survey 
mengenai “Global Talent 2021” mengungkapkan 
banyak prediksi mengagetkan. Termasuk kenyataan 
bahwa dalam satu dekade ke depan, negara 
berkembang akan menyumbang 60% lulusan 

perguruan tinggi di dunia atau setara dengan sekitar 
271 juta calon pekerja.

Sehingga dapat dikatakan bahwa arus talent akan 
mengalami perubahan permanen, dari negara E7 ke 
negara G7 yang akan hadapi defisit. 

Sangat menarik bahwa Indonesia disebut-sebut 
sebagai salah satu negara yang akan memiliki 
pertumbuhan talent tercepat di antara negara 
berkembang, sebesar 4.9%, di bawah India (7.3%) dan 
Brazil (5.6%). 

Namun, benarkah talent Indonesia sudah siap 
menghadapi pasar global? 
Ini butuh analisa lebih lanjut, dan jangan sampai 
angka di atas membuat kita terlena. Menurut 
laporan Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), universitas di Indonesia masih 
tertinggal dibanding negara tetangga. Sementara 
secara ekonomi kita sering kali disejajarkan dengan 
negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika 
Selatan), namun tidak satu pun universitas kita disebut 
dalam ranking dunia seperti versi Times Higher 
Education misalnya, seperti negara-negara tersebut.

Data ini baru memenuhi prinsip dasar dari segi 
pendidikan formal. Masih banyak faktor yang 
dibutuhkan untuk mengembangkan global talent. 
Kompetensi lain masih harus dikuasai, mulai dari 
penguasaan bahasa Inggris, budaya kerja, karakter, 
profesionalisme serta integritas. 

Namun jika Anda menanyakan pada saya, apakah 
Indonesia mampu mencetak global talent di masa 
mendatang? Jawabannya jelas, “Ya, tidak sedikitpun 
saya ragu.”
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