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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

“Diversity may be the hardest thing for a society to live with, 

and perhaps the most dangerous thing for a society to be 

without.” ~William Slone Coffin, Jr.  

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan ekonomi dan bisnis yang disertai 

dengan kemajuan teknologi informasi  yang berkembang 

pesat membuat persaingan dalam dunia bisnis semakin 

tinggi. Bahkan menurut Nurhayat (Detik Finance, 4 April 

2013), persaingan akan semakin tinggi pula bagi 

perusahaan yang ada di Indonesia karena saat ini 

Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk masuk 

dalam Free Trade Asean 2015 (Asean Economic 

Community). Hal ini mendorong perusahaan untuk 

mampu mengelola sumber daya yang dimiliki khususnya 

sumber daya manusia dengan sebaik mungkin sehingga 

mampu bersaing dalam persaingan lokal maupun 

internasional. 

Persaingan global yang semakin intens dewasa ini 

memerlukan analisis terhadap  segala  kekuatan  yang  

mempengaruhi  pencapaian  tujuan  sebuah organisasi 

bisnis. Untuk memperoleh peluang yang kompetitif dan 
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menghindari ancaman dari luar yang diakibatkan oleh 

gejolak persaingan yang sangat sulit dikendalikan, 

perusahaan harus bersikap proaktif  dengan selalu 

memberi respon secara cepat terhadap perubahan yang 

terjadi dengan menempatkan competitive  advantage  

sebagai fokus utama dalam semua aktivitas perusahaan 

dengan cara mengkombinasikan segala sumber daya yang 

ada dan menerapkan  strategi yang sudah ditentukan 

secara efektif dan efisien. 

Porter  (1990)  seperti diterjemahkan oleh Setiawan 

(2012) menjelaskan  bahwa  competitive  advantage adalah  

jantung  kinerja  pemasaran  untuk  menghadapi  

persaingan. Keunggulan bersaing  pada  dasarnya  

tumbuh  dari  nilai-nilai  atau manfaat  yang  diciptakan  

oleh perusahaan  bagi  para  pembelinya.  Pelanggan  

umumnya  lebih  memilih  membeli  produk yang  

memiliki  nilai  lebih  dari  yang  diinginkan  atau 

diharapkannya. Sementara itu Bharadwaj et al. 

sebagaimana diterjemahkan oleh Supranoto (2009) 

menjelaskan bahwa competitive advantage merupakan 

hasil dari implementasi strategi yang memanfaatkan 

berbagai sumberdaya yang dimiliki perusahaan. 

Kemampuan perusahaan dalam mengembangkan 

keahlian para karyawannya dengan baik akan 

menjadikan perusahaan tersebut unggul, dan penerapan 
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strategi yang berbasis sumber daya manusia akan sulit 

untuk diiru oleh para pesaingnya. 

Menanggapi  perkembangan  lingkungan eksternal 

perusahaan, setiap perusahaan  dituntut untuk mampu 

beradaptasi dengan  lingkungan  agar  tetap bertahan  

hidup di lingkungan  bisnis  yang  semakin kompetitif.  

Oleh  karena  itu,  perusahaan  perlu  melakukan  

terobosan-terobosan dengan  melakukan  motivasi  untuk  

menciptakan  dan  meraih  competitive advantage. 

Perubahan  lingkungan  bisnis  bisa  terjadi karena  

perubahan  peraturan,  teknologi, permintaan  konsumen, 

dan  atau  strategi berkompetisi. Perubahan tersebut 

melibatkan manusia dan akan mempengaruhi  manusia,  

perubahan  ini  memiliki  implikasi  utama  pada 

pengelolaan sumber  daya  manusia. 

Untuk melaksanakan proses perubahan guna  

mencapai competitive advantage,  perusahaan  memiliki  

sumber-sumber  meliputi  sumber  daya  fisik,  sumber  

daya  finansial,  struktur  dan  sistem organisasi,  dan  

sumber  daya  manusia  (SDM). Keterlibatan  SDM  sangat  

menentukan  kesuksesan  proses  perubahan  organisasi, 

karena  SDM  merupakan  subyek  penting  yang  akan  

melaksanakan  proses perubahan  mulai dari  

perencanaan sampai  hasil yang ingin dicapai. Dyer dan 

Reeves, (1995) menyatakan bahwa sumber daya manusia 

merupakan salah satu unsur competitive advantage yang 
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sulit ditiru. Namun demikian, untuk dapat menciptakan 

competitive advantage, keberagaman SDM yang ada di 

dalam perusahaan harus dikelola dengan baik. Allard 

(2002) mengatakan bahwa keragaman bagaikan pedang 

bermata dua, yang jika tidak dikelola dengan baik akan 

mendatangkan kerugian, konflik, dan dampak negatif bagi 

perusahaan. Namun sebaliknya, jika dikelola dengan baik 

perusahaan akan memperoleh manfaat dari keragaman 

yang ada. 

Keragaman dalam konteks organisasional, oleh 

Hartini (2012) diartikan sebagai sejumlah karakteristik 

penting manusia yang berpengaruh pada nilai, 

kesempatan, dan persepsi individu terhadap diri sendiri 

maupun orang lain.  Karakteristik tersebut terdiri dari 

dua jenis yaitu primary characteristics (usia, etnis, gender 

dan kemampuan juga ketrampilan yang dimiliki) dan 

secondary characteristics (geografi, pengalaman kerja, 

pendapatan, agama, bahasa, gaya berkomunikasi, status 

keluarga, gaya bekerja, dan pendidikan). Kemudian Cox  

dan  Blake  (1991) mengemukakan  istilah  mengelola  

diversitas  mengacu pada  berbagai  isu  manajemen  dan  

aktivitas yang  berhubungan  dengan  mempekerjakan  

dan  menggunakan  secara  efektif personil  dengan  latar  

belakang  kultur  yang berbeda.  
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Alasan munculnya tantangan keragaman adalah 

organisasi semakin memasuki arena internasional. Akibat 

dari memasuki kancah internasional adalah peningkatan 

keragaman. Terdapat sejumlah karakteristik demografi 

yang memberi kontribusi terhadap keragaman, meliputi 

usia, gender, kesukuan, agama, dan pendidikan. Isu-isu 

keragaman dapat mempengaruhi perilaku SDM di seluruh 

bagian organisasi, departemen-departemen yang ada, 

kelompok-kelompok kerja, hubungan-hubungan atau 

interaksi dua arah dalam organisasi.  Organisasi yang 

sukses adalah organisasi yang menanggapi masalah 

keragaman secara proaktif. Fenomena keragaman perlu 

diperhatikan dalam proses perencanaan strategis SDM. 

Perencanaan sumber daya manusia dicirikan oleh 

suatu  keterikatan  utama antara perencanaan strategis 

dan mamajemen sumber daya manusia. Perencanaan 

SDM  merupakan  proses  pengambilan  keputusan  

dalam  menyewa  dan menempatkan staf dalam 

perusahaan. Keduanya melibatkan rancangan pekerjaan, 

rekrutmen, skrining, kompensasi,  pelatihan,  promosi,  

dan  kebijakan  pekerjaan. Sedangkan perencanaan SDM  

stategik  merupakan  suatu  proyeksi  bagaimana suatu 

perusahaan merencanakan  untuk  memperoleh  dan  

memanfaatkan  sumber  daya manusia.  Hal  itu  

berpengaruh  dan  dipengaruhi  oleh perencanaan  
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stategis perusahaan,  dan  merupakan  basis  untuk  

keseluruhan  MSDM.   

Berkaitan dengan pengelolaan keragaman tenaga 

kerja, Conklin (2001) menyatakan perlunya 

dikembangkan strategi yang efektif melalui komitmen 

bersama terhadap keragaman disemua level tenaga kerja, 

khususnya pada tingkat manajemen senior dimana hal 

tersebut secara strategik amat penting. Strategi yang 

dikembangkan harus melibatkan pendekatan yang 

didasarkan pada usaha, sistemik serta berorientasi pada 

hasil (Flitzpatrick, 1997 dalam Kusumardani, 2005). 

McCuiston et al. (2004) yang diterjemahkan oleh 

Kusumardhani (2005), mengemukakan bahwa penerapan 

kebijakan untuk mengembangkan keragaman secara 

tepat akan memberikan beberapa keuntungan. 

Keuntungan yang paling nyata adalah memperbaiki lini 

dasar, keunggulan kompetitif, kinerja bisnis superior, 

kepuasan karyawan dan loyalitas, memperkuat hubungan 

dengan komunitas multikultural, dan menarik kandidat 

yang paling baik dan paling cerdas. Seperti diungkapkan 

oleh McCuiston et al. (2004), bahwa terdapat lima 

pengaruh utama inisiatif keragaman pada lini dasar, yaitu 

memperbaiki kultur perusahaan, membantu merekrut 

karyawan baru, memperbaiki hubungan dengan klien, 

mempertinggi hak tetap mempertahankan karyawan, 

serta mengurangi keluhan dan tuntutan hukum. 
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Keragaman gender, ras, dan umur pada tim manajemen 

senior berhubungan dengan kinerja bisnis dalam hal 

produktivitas pekerja, nett operating profit, gross revenues, 

total aset, market share, dan nilai (value) shareholder. 

Ditambahkan oleh Silverstein (1995), bahwa penerapan 

kebijakan untuk mengembangkan keragaman 

memungkinkan perusahaan menemukan kandidat 

puncak, karena mempromosikan keragaman berarti 

menarik pekerja yang berbakat, mengurangi turnover, 

serta tidak mengikat kreativitas. 

Thomas dan Ely (1996) juga menyatakan, bahwa 

perusahaan perlu melakukan Management Keragaman 

sebagai bagian dari strategi bisnis untuk meraih 

competitive advantage. Hal yang sama dikemukakan juga 

oleh Yakura (1996) yang mengatakan bahwa strategi 

Manajemen Keragaman sumber daya manusia dalam 

mencapai tujuan perusahaan, harus mampu 

menghubungkan rekrutmen, seleksi, pengembangan dan 

retensi tenaga kerja yang beragam dengan tujuan bisnis, 

pergeseran pasar tenaga kerja, globalisasi dan competitive 

advantage. 

Seiring dengan berkembangnya berbagai definisi  

mengenai Manajemen Keragaman,  jika melihat 

pengertian secara luas mengenai konsep Manajemen 

Keragaman, Bleijenbergh, Peters dan Poutsma (2010) 

mengemukakan bahwa Manajemen Keragaman 
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merupakan sebuah inclusive approach yang dimulai 

dengan merekrut atau menarik individu berbeda masuk 

ke dalam perusahaan, kemudian mengusulkan dan 

membentuk pemahaman yang lebih luas mengenai 

individu yang berbeda dengan mencakup berbagai faktor 

seperti orientasi seksual, ketrampilan dan pengalaman 

yang dimiliki. Hal ini sedikit berbeda dengan pengertian 

sederhananya, dimana Manajemen Keragaman dilihat 

sebagai equal opportunities program yang fokus pada 

kelompok sosial tertentu dengan melihat jenis kelamin, 

suku/ras dan usia. Dan fokusnya berada pada peraturan 

dan prosedur perekrutan organisasi. Namun demikian, 

tujuannya tetap sama yaitu untuk mengelola keragaman 

sumber daya manusia selain untuk mendapatkan 

manfaat secara internal dalam mencapai tujuan 

perusahaan tapi juga menempatkan perusahaan dalam 

pengembangan masyarakat. 

Manfaat dari mengelola keragaman sumber daya 

manusia dikemukakan oleh Thomas dan Ely (1996) yaitu 

meningkatnya profitabilitas perusahaan, go beyond 

financial measure untuk mencapai pembelajaran, 

meningkatkan kreatifitas, meningkatkan pertumbuhan 

organisasi dan individual, dan meningkatkan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan penyesuaian secara cepat 

dan mampu melakukan perubahan dengan sukses. 

Dengan kata lain perusahaan memiliki kemampuan 
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pengambilan keputusan yang lebih baik karena memiliki 

perspektif yang lebih luas ketika melakukan problem 

solving, mampu meningkatkan efektivitas tujuan 

perusahaan, dan memiliki citra yang positif sehingga 

sangat membantu dalam merekrut individu terbaik untuk 

menjadi bagian perusahaan. Pada akhirnya perusahaan 

secara utuh memiliki pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, dan pengalaman untuk memenuhi 

tujuannya sehingga perusahaan dapat bereaksi lebih 

cepat dan adaptif terhadap tantangan perubahan (Brazzel, 

2003).  

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan 

negara yang mempunyai banyak keragaman dimana 

masyarakatnya berasal dari latar belakang berbagai 

pendidikan, agama, suku, bahasa, budaya dan tradisi. 

Hal ini tentunya mempengaruhi nilai dan pola pikir setiap 

individu dari berbagai latar belakang tersebut. 

Perusahaan yang memiliki karyawan dengan 

keberagaman ini akan semakin kompleks lagi apabila 

perusahaan itu merupakan perusahaan multinasional, 

dimana masuknya pemodal / investor luar negeri menjadi 

salah satu pembawa masuknya tenaga kerja asing, yang 

pada akhirnya menjadi sebuah potensi bertambahnya  

keragaman dalam sebuah perusahaan, dalam artian 

positif maupun negatif. 
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Keragaman tersebut akan mempengaruhi budaya 

organisasi. Oleh karena itu keberagaman tersebut harus 

dikelola dengan baik. Konflik yang terjadi di PT Drydocks 

World Graha, Batam, dan memicu terjadinya kerusuhan 

pada 22 April 2010 yang mengakibatkan dibakarnya 

beberapa fasilitas kantor dan beberapa mobil milik WNA, 

kemudian konflik yang terjadi antara manajemen PT 

Garuda Indonesia dengan Asosiasi Pilot Garuda yang 

menyulut pemogokan pilot Garuda Indonesia Airways 

pada 28 Juli 2011 karena pilot asing memperoleh fasilitas 

serta gaji dua kali lipat lebih besar dibandingkan pilot 

lokal, menunjukkan tidak dikelolanya dengan baik 

keberagaman tenaga kerja yang ada  di kedua perusahaan 

tersebut. 

Mengacu kedua kasus di atas, penerapan 

Manajemen Keragaman di Indonesia dipandang sangat 

perlu, selain disebabkan oleh semakin banyaknya 

perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, juga 

disebabkan oleh keberagaman yang berasal dari Indonesia 

sendiri. Dengan dikelolanya dengan baik keragaman yang 

ada di Indonesia, diharapkan dapat mencegah konflik dan 

memaksimalkan keunggulan-keunggulan yang dapat 

diperoleh dari keberagaman sumber daya manusia yang 

ada.  
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PT. Coca-Cola Amatil Indonesia yang pusatnya di 

Sydney Australia sebagai perusahaan multinasional, juga 

telah berusaha menerapkan Manajemen Keragaman. Hal 

ini diketahui melalui pra penelitian yang dilakukan pada 

24 Mei 2013 pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia – Jawa 

Tengah.  

“Coca Cola Amatil places high value on all our people and 
in doing so, we embrace their many inherent differences. 
We recognise that creating a culture where unique 
differences are truly celebrated allows us to benefit from 
the wealth of knowledge, experience, creativity and 
innovation our people bring and we recognise that these 
attributes enable us to operate and succeed in diverse 
markets and communities.  

 
Within CCA when we speak of Keragaman we mean the 
creation of workplaces where all the differences of gender, 
culture, age, ethnicity, physical ability, spiritual belief, 
socio-economic status, sexual orientation, political belief 
and all the other characteristics that exist to make us who 
we are, are respected and celebrated. These differences 
give us the potential to build an engaged workforce which 
operates with a better understanding of, and access to, a 
diverse customer and consumer base across a range of 
cultures and communities.  

 
We understand that a truly diverse culture will enhance 
CCA’s ability to be flexible, adaptive, innovative and ready 
for change. It will make CCA a great place to work where 
an inclusive culture becomes a motivating force for all 
employees.”  

(Sebagian Kutipan Dari Kebijakan 
Coca Cola Amatil Group, 2010) 

Ditambahkan oleh presiden komisaris PT. Coca Cola 

Amatil Indonesia yaitu Bapak Mugijanto, manajemen PT. 

Coca-Cola Amatil Indonesia sangat peduli dan selalu 

menjadikan pengembangan sumber daya manusia yang 
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dimiliki perusahaan sebagai fokus. Untuk itu maka 

investasi terhadap sumber daya manusia sebesar 7,5 

milyar per tahun. Investasi ini sudah termasuk dengan 

kegiatan Manajemen Keragaman. Salah satu programnya 

yang dilakukan sejak 2009 adalah program pelatihan 

dimana individu yang sudah berpengalaman, individu 

lulusan lokal, dan lulusan luar negeri yang memiliki 

keragaman karakteristik, kompetensi, pemahaman dan 

nilai yang dianut digabungkan dalam trainee group untuk 

dibina dengan coaching dan mentoring secara terus 

menerus. Program pengembangan ini mengusung filosofi 

“Hands on Experience”. Lewat training ini tenaga kerja di 

bentuk dengan kemampuan untuk nantinya digunakan 

ketika bekerja dan dibentuk dari segi pemahaman akan 

visi, misi, values, dan behaviours perusahaan supaya 

tercipta budaya organisasi yang menjunjung tinggi 

keragaman. 

1.2. Persoalan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka persoalan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia – Jawa Tengah terhadap keragaman 

maupun Manajemen Keragaman? 
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2. Apa bentuk-bentuk penerapan Manajemen 

Keragaman dalam Manajemen SDM di PT. Coca-Cola 

Amatil Indonesia – Jawa Tengah? 

3. Kendala / masalah apa yang dihadapi dan langkah 

apa yang diambil PT. Coca-Cola Amatil Indonesia – 

Jawa Tengah dalam mengatasi kendala / masalah 

tersebut? 

4. Manfaat atau dampak positif apa saja yang diperoleh 

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia – Jawa Tengah 

dengan diterapkannya Manajemen Keragaman? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menjelaskan pandangan PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia – Jawa Tengah terhadap keragaman 

maupun Manajemen Keragaman. 

2. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk Manajemen 

Keragaman dalam praktek Manajemen SDM di PT. 

Coca-Cola Amatil Indonesia – Jawa Tengah. 

3. Untuk menganalisis kendala / masalah yang 

dihadapi dan langkah yang ditempuh oleh PT. Coca-

Cola Amatil Indonesia – Jawa Tengah dalam 

menerapkan Manajemen Keragaman. 

4. Untuk menjelaskan manfaat atau dampak positif apa 

saja yang diperoleh oleh PT. Coca-Cola Amatil 
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Indonesia – Jawa Tengah dengan diterapkannya 

Manajemen Keragaman. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu: 

 

 Manfaat teoritis, dimana penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan ilmiah guna 

memperkaya ilmu pengetahuan secara khusus 

mengenai penerapan Manajemen Keragaman pada 

perusahaan. Kemudian diharapkan juga untuk 

menjadi bahan sumbangan pemikiran teoritis untuk 

penelitian selanjutnya yang akan dilakukan 

berkaitan dengan topik Manajemen Keragaman. 

 

 Manfaat Praktis, dimana penelitian ini dapat 

memberikan informasi bagi pihak manajemen 

perusahaan yang belum menerapkan Manajemen 

Keragaman mengenai  manfaat yang diperoleh ketika 

Manajemen Keragaman diterapkan perusahaan. 

 

 


