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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1. Keragaman 

Globalisasi yang terjadi sekarang ini mengakibatkan 

tidak ada batasan antara negara yang satu dengan negara 

yang lain. Sehingga  pencarian  kerja dapat dilakukan  

tanpa  memperhatikan  batasan  negara.  Hal  ini  

menimbulkan  suatu  keanekaragaman atau dikenal  

dengan  istilah  Diversity atau keragaman  ditempat  

kerja. Keragaman dapat diartikan secara harafiah sebagai 

perbedaan.  

Morrison (1992) sebagaimana dikutip oleh Wentling 

et al (1997) mengkategorikan keragaman dalam empat 

tingkatan: (1) keragaman sebagai keseimbangan 

rasial/etnis/seksual, (2) keragaman sebagai memahami 

budaya lain, (3) keberagaman sebagai nilai-nilai budaya 

berbeda, dan (4) keragaman sebagai luas inklusif (budaya, 

subkultur, dan individu). Sedangkan Griggs (1995) 

menyatakan bahwa keragaman bukan hanya melihat 

keragaman secara luas saja (umur, suku/ras, gender, 

kemampuan fisik, orientasi seksual, agama, kelas sosial 

ekonomi, pendidikan, wilayah asal, bahasa dan lain 
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sebagainya), tapi juga harus melihat keragaman dari segi 

pengalaman, status dalam keluarga, personaliti, fungsi 

kerja, urutan dalam hirarki dan karakteristik lainnya 

yang membentuk perspektif/pandangan seorang individu.  

Sementara itu Williams  dan O’Reilly  (1997)  seperti  

diterjemahkan oleh Kusumardhani (2005) menyebutkan  

bahwa  keragaman mengacu  pada  setiap  atribut  (sifat) 

yang  menonjol  bagi  seorang  individu,  yang 

membuatnya  merasa  berbeda  dengan  individu  lainnya.  

Atribut  yang  membedakan tersebut  termasuk  rasio 

etnisitas,  gender,  nasionalitas, agama,  keahlian  

fungsional,  dan  usia. Kemudian Allard (2002) 

menyatakan bahwa keragaman mencakup di dalamnya 

adalah tingkatan sosial, budaya, fisik, dan perbedaan 

lingkungan diantara banyak orang yang akan 

mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak atau 

bersikap. Sedangkan Mathis dan Jackson dalam Angelica 

(2006) menyebutkan bahwa keragaman dapat dilihat dari 

usia, suku/ras, jenis kelamin, orientasi seksual, status 

perkawinan, keluarga dan cacat tubuh. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa keragaman 

bukan pandangan sebatas adanya keragaman yang 

berhubungan dengan perbedaan ras, suku, ideologi, 

gender, dan latar belakang kultural, tetapi mencakup 

keragaman yang lebih mendasar dan luas.  
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2.2. Manajemen Keragaman  

Pada dasarnya Manajemen Keragaman adalah 

proses manajerial yang komprehensif untuk mewujudkan 

lingkungan kerja bagi semua karyawan, dan  mendorong 

manajer untuk mengaktifkan, memberdayakan dan 

mempengaruhi karyawan untuk mencapai potensi penuh 

mereka. Hal ini memastikan bahwa sistem organisasi, 

kebijakan, dan praktek tidak hanya menguntungkan 

salah satu kelompok dari pada kelompok yang lain.  

Sebagaimana diungkapkan oleh Henderson (1994) 

bahwa Manajemen Keragaman menekankan keterampilan 

manajerial dan kebijakan yang dibutuhkan untuk 

mengoptimalkan dan menekankan kontribusi setiap 

karyawan terhadap tujuan organisasi. Oleh karena itu 

Triandis, Kurowski, dan Gelfand (1992) sebagaimana 

dikutip oleh Wentling et.al. (1997), berpendapat bahwa 

Manajemen Keragaman berarti mengubah prosedur 

operasi standar yang membutuhkan, data, eksperimen, 

dan penemuan prosedur yang paling cocok untuk masing-

masing kelompok. Hal ini lebih kompleks daripada 

manajemen konvensional tetapi dapat menghasilkan 

organisasi yang lebih efektif.  

Ditambahkan oleh Patrick (2012), bahwa 

Manajemen Keragaman bermaksud untuk menciptakan 

dan memelihara lingkungan kerja yang positif di mana 
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persamaan dan perbedaan individu dihargai, sehingga 

semua individu dapat mencapai potensi yang maksimal 

dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap tujuan 

strategis organisasi. Manajemen Keragaman memastikan 

bahwa semua karyawan memiliki kesempatan untuk 

memaksimalkan potensi mereka dengan meningkatkan 

pengembangan diri dan kontribusi mereka terhadap 

organisasi. Manajemen Keragaman mengakui bahwa 

individu dari latar belakang yang berbeda dapat 

membawa ide-ide segar, yang membuat cara bekerja 

dapat dilakukan lebih efisien serta membuat produk dan 

layanan yang lebih baik. Keberhasilan dalam mengelola 

keragaman akan membantu organisasi menumbuhkan 

kreativitas dan inovasi dan dengan demikian dapat 

memanfaatkan kapasitas tersembunyi untuk 

pertumbuhan dan peningkatan daya saing. 

Salomon dan Schork (1998) mengungkapkan tiga 

kunci keberhasilan perusahaan dalam mengelola 

keragaman, yaitu:  

1. Meningkatkan akses yang lebih luas kepada kelompok-

kelompok pekerja yang berbakat. Salah satu hal yang 

cukup penting dalam menentukan keberhasilan bisnis 

adalah kemampuan untuk menarik, mempertahankan, 

dan memotivasi orang-orang yang berbakat. 
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2. Meningkatkan inovasi. Inti dari inovasi adalah menjadi 

“baru” dan “berbeda”. Suatu budaya organisasi yang 

terbuka terhadap keragaman atau “perbedaan” akan 

menghasilkan lebih banyak ide-ide daripada organisasi 

yang memiliki budaya yang hanya berdasar kepada 

“persamaan”. 

3. Hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat. Membina 

hubungan yang kuat dengan pelanggan juga 

merupakan salah satu faktor yang cukup penting bagi 

keberhasilan bisnis. Ketika pelanggan dan bisnis 

menjadi global, maka investasi untuk penelitian, 

pengembangan dan manufacturing juga harus menjadi 

global untuk mendapatkan kredibilitas dari pelanggan. 

 

2.3. Pandangan / perspektif perusahaan terhadap 

Manajemen Keragaman dalam Sumber Daya Manusia 

Thomas dan Ely (1996) mengemukakan bahwa 

didalam Manajemen Keragaman dalam manajemen 

sumber daya manusia, perusahaan dapat melihatnya 

dalam tiga pandangan / perspektif yang berbeda yaitu: 

1. Discrimination and Fairness Paradigm  

Perusahaan yang melihat keragaman dari perspektif 

ini selalu memfokuskan pada kesempatan yang sama, 
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perlakuan yang fair, recruitmen dan compliance dengan 

persyaratan Equal Employment Opportunity (EEO). 

Berdasar paradigma ini, keragaman diukur oleh seberapa 

baik perusahaan merekrut dan mempertahankan tujuan-

tujuan, dibandingkan pada derajat dimana kondisi 

perusahaan mengijinkan karyawan untuk 

memperlihatkan aset personal dan perspektif mereka 

untuk bekerja lebih efektif. Manfaat yang diperoleh dari 

sudut pandang paradigma ini adalah perusahaan 

cenderung akan meningkatkan keragaman demografis 

sering berhasil dalam menerapkan perlakuan yang fair.  

 

2. Access and Legitimacy Paradigm  

Perusahaan didorong untuk memperoleh akses ke 

pelanggan yang lebih beragam yang dipadukan pada 

keadaan demografis perusahaan. Untuk itu perusahaan 

membutuhkan angkatan kerja yang lebih beragam juga, 

untuk membantu perusahaan memenuhi kebutuhan 

segmen yang berbeda-beda. Perusahaan akan 

membutuhkan karyawan dengan multilingual skill untuk 

memahami dan melayani customer dengan lebih baik dan 

untuk mendapatkan legitimacy dari para karyawan 

tersebut. Dass dan Parker (1991) menyebutkan, 44% 

manajer dari 34 perusahaan multinasional Amerika 

meyakini bahwa alasan yang paling mendorong untuk 
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menerapkan program-program keragaman adalah untuk 

menghadapi keragaman pasar dan pelanggan.  

Perusahaan yang berhasil menggunakan perspektif 

access and legitimacy untuk meningkatkan keragaman, 

hampir selalu beroperasi sesuai dengan lingkungan bisnis 

dimana terdapat peningkatan keragaman customer, klien, 

atau tenaga kerja, dimana semuanya itu jelas merupakan 

kesempatan bagi perusahaan.  

 

3. Learning and Effectiveness Paradigm  

Perusahaan menyadari dan mempertimbangkan 

bahwa seringkali karyawan membuat keputusan dan 

pilihan ketika bekerja yang didasarkan pada latar 

belakang budaya mereka. Perusahaan membangun 

sebuah pandangan tentang keragaman yang 

memungkinkan mereka untuk memasukkan (incorporate) 

perspektif karyawan ke dalam kegiatan perusahaan dan 

meningkatkan kegiatan dengan mempertimbangkan 

kembali tugas-tugas utama, serta mendefinisi ulang 

pasar, produk, strategi, misi, praktek-praktek bisnis 

bahkan budaya perusahaan. Perusahaan seperti ini 

menggunakan paradigma learning and effectiveness untuk 

mengelola keragaman dan dengan melakukan hal 

tersebut mereka memperoleh manfaat yang sesungguhnya 

dari keragaman. 
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Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

manusia di suatu perusahaan, Thomas dan Ely (1996) 

menambahkan perspektif baru yaitu perspektif Learning 

and Effectiveness. Paradigma ini mendukung kesempatan 

yang sama untuk seluruh individu (paradigma fairness) 

dan mengakui perbedaan budaya antar individu dan juga 

mengakui nilai yang ada dalam perbedaan tersebut 

(paradigma access). Dengan menggunakan paradigma ini, 

dalam mengelola keragaman akan mengantarkan 

perusahaan menginternalisasi perbedaan antar karyawan 

sehingga perusahaan akan belajar dan berkembang. 

Karena setiap individu yang menjadi bagian dari 

perusahaan merupakan suatu tim dengan tujuan yang 

sama dengan segala perbedaan yang ada di dalamnya 

(unity in diversity).  

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa 

Manajemen Keragaman bukan saja mengakui perbedaan 

yang ada di masyarakat dan mengakui perbedaan-

perbedaan itu sebagai sesuatu yang berharga, melainkan 

juga meningkatkan praktek manajemen yang baik dengan 

mencegah serta memastikan bahwa individu dari 

kelompok yang berbeda tidak mengalami diskriminasi. 

Mengakui keragaman berarti memahami bagaimana 

perbedaan dan persamaan yang ada di masyarakat dapat 

dimobilisasi menjadi unit produktif untuk kepentingan 

individu, organisasi dan masyarakat secara keseluruhan.  
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2.4. Manfaat Manajemen Keragaman 

Untuk memperoleh manfaat yang sebenarnya dari 

keragaman, perusahaan perlu melakukakan pengolahan 

keragaman dengan tepat. Karena kebanyakan tempat 

kerja terdiri dari beragam budaya, maka organisasi perlu 

belajar bagaimana beradaptasi untuk memperoleh 

keunggulan kompetitif. Green (2012) menyatakan, bahwa 

keberagaman tenaga kerja merupakan refleksi dari dunia 

yang terus berubah. Tim kerja yang beragam membawa 

nilai yang tinggi bagi organisasi. Menghormati perbedaan 

individu di tempat kerja akan menciptakan keunggulan 

kompetitif dan meningkatkan produktivitas kerja. 

Manajemen Keragaman akan bermanfaat bagi organisasi 

dengan menciptakan lingkungan yang adil dan aman di 

mana setiap individu memiliki akses ke peluang dan 

tantangan yang sama. Alat manajemen dalam tenaga 

kerja yang beragam harus digunakan untuk mendidik 

individu tentang keberagaman, termasuk hukum dan 

peraturan. 

Terkait dengan hal tersebut, Knouse et al (2008) 

menyebutkan beberapa keuntungan dengan penerapan 

Manajemen Keragaman antara lain:  

1. Menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. 

Anggota organisasi yang beragam dapat menyediakan 
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sumber-sumber pengetahuan bagi organisasi. Selain 

itu, keragaman menghasilkan organisasi yang fleksibel, 

proaktif, dan berenergi.  

2. Keberagaman anggota dapat lebih memahami 

keinginan pelanggan dan pada akhirnya membantu 

para pelanggan yang mirip dengan mereka. 

3. Pelanggan merasa lebih nyaman berurusan dengan 

anggota organisasi yang seperti mereka. Pelanggan 

merasa identitas dengan anggota organisasi seperti 

mereka dan lebih bersedia untuk berinteraksi dengan 

organisasi-organisasi ini. 

4. Meningkatkan produktivitas pada tugas-tugas yang 

kompleks. Tugas-tugas kompleks biasanya 

membutuhkan masukan kognitif yang kompleks yang 

pada gilirannya memerlukan sumber daya 

pengetahuan, seperti informasi, keterampilan, dan 

perspektif bahwa anggota keragaman dapat 

menyediakan. 

5. Meningkatkan pemecahan masalah melalui sumber-

sumber pengetahuan. Keanekaragaman anggota dapat 

memberikan informasi lebih lanjut, pendekatan baru, 

dan perspektif yang lebih kaya pada pemecahan 

masalah organisasi. 
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6. Mendukung strategi inovatif. Inovasi membutuhkan 

ide-ide baru dan berpikir di luar kotak, yang 

anggotanya beragam dapat menyediakan. 

Dari beberapa penelitian juga ditemukan banyak 

manfaat dari Manajemen Keragaman bila diterapkan 

dengan baik. George dan Jones (1996) mengemukakan, 

bahwa dengan mengelola keragaman yang ada dalam 

perusahaan, perusahaan dapat bekerja pada level atas, 

memperoleh keunggulan kompetitif, dan membuat 

keputusan yang adil dan etis. Ditambahkan oleh Thomas 

dan Ely (1996) bahwa penerapan Manajemen Keragaman 

juga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, go 

beyond financial measure untuk mencapai pembelajaran, 

meningkatkan kreatifitas, meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan dan individual, dan meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk melakukan penyesuaian 

secara cepat serta untuk melakukan perubahan dengan 

sukses. 

2.5. Penerapan Manajemen Keragaman dalam praktek 

Manajemen SDM  

Dari berbagai sumber daya yang dimiliki 

perusahaan, SDM menempati posisi strategis diantara 

sumber daya lainnya. Tanpa SDM, sumber daya yang lain 

tidak bisa dimanfaatkan apalagi dikelola untuk 
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menghasilkan suatu produk.  Namun demikian fenomena 

globalisasi telah membawa dampak pada mobilitas tenaga 

kerja. Mereka bisa melintasi batas-batas negara untuk 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kriteria 

pilihannya. Implikasinya keragaman SDM di tempat kerja 

tidak dapat dihindari. Keragaman di tempat kerja dapat  

dipahami  sebagai   suatu  pendekatan  dalam bekerja  

dimana  anggota-anggota  organisasi mempunyai identitas 

kelompok yang berbeda-beda. Mereka membawa 

perbedaan kepentingan dan pengetahuan mengenai 

bagaimana dalam bekerja,  bagaimana  mendesain proses, 

membuat suatu keputusan, membuat  kerangka  kerja 

yang membentuk  suatu  tim  yang  efektif,  ide  yang  

komunikatif,  dan pengambilan peranan penting. 

Keragaman ini  dapat  menciptakan  konflik,  dan  apabila  

salah  dalam  pengelolaan  dapat menghasilkan kinerja 

yang buruk. 

Manajemen SDM merupakan  instrumen  utama 

organisasi  dalam  menggunakan  aset  terpenting yakni  

manusia  secara  efektif  dan  efisien  dalam  rangka  

mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Mondy  &  Noe  

seperti diterjemahkan oleh Ellitan (2002)  menyatakan, 

bahwa prinsip  dasar praktek  dan  fungsi  MSDM  

mempertimbangkan  dua  nilai  utama  keorganisasian  

yaitu  etika sosial dan hukum. Nilai etika sosial 
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mencakup  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  

organisasi (corporate  social  responsibilities ), workforce  

diversities, serta affirmative actions. Sementara nilai 

hukum berkaitan dengan komitmen organisasi  dalam  

menerapkan  prinsip  dimana  semua pihak  diberi  

kesempatan  yang  sama  dalam  penerimaan  dan  

penempatan  pegawai  (Equal Employment Opportunity). Di 

samping itu organisasi memiliki tanggung jawab untuk 

mematuhi hukum dan perundang-undangan yang 

ditetapkan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan 

hubungan industrial. 

Ada beberapa langkah untuk keberhasilan 

pengelolaan keragaman pada manajemen sumber daya 

manusia, yaitu: menarik, merekrut, mempekerjakan 

(memilih), dan mempertahankan. Setiap langkah dari 

praktek-praktek sumber daya manusia harus disertai 

dengan anti-diskriminasi dan kesadaran akan keragaman. 

Keanekaragaman mungkin tidak terbatas pada beberapa 

aspek saja, melainkan didekati dengan perspektif yang 

seimbang seperti perbedaan gender, umur, suku, agama, 

asal negara, kelas sosial, kecacatan, dan aksen. Sebelum 

menentukan strategi untuk mencapai keseimbangan yang 

sehat, perusahaan perlu menentukan jenis keragaman 

apa yang masih kurang. 
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Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Manajemen Keragaman dapat dijadikan alat untuk 

meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan terhadap 

klien perusahaan dan meningkatkan kepuasan karyawan 

maupun customer. Perusahaan dapat mengambil 

pendekatan keragaman untuk meningkatkan kinerja 

individu, tim atau organisasi melalui berbagai praktik dan 

prosedur yang ada. Das dan Parker (1999) 

mengungkapkan bahwa penerapan Manajemen 

Keragaman dalam manajemen sumber daya manusia 

relatif tergantung pada tingkat penekanan pada 

keragaman, tipe keragaman, dan perilaku para manajer 

terhadap keragaman sumber daya manusia.  

Proses rekrutmen dan seleksi pada dasarnya 

merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan pihak 

manajemen guna lebih menjamin bahwa mereka yang 

diterima adalah yang dianggap paling tepat, baik dengan 

kriteria yang telah ditetapkan ataupun jumlah yang 

dibutuhkan, sehingga dengan diperolehnya tenaga kerja 

yang tepat akan dapat meningkatkan kinerja yang optimal 

dan dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.  

Manajemen keragaman sangat terkait dan dimulai dari 

proses rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja, 

Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia (2005) telah memberikan ketentuan bahwa 
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pengusaha dan petugas yang mempunyai kewenangan 

dalam melaksanakan proses rekrutmen, seleksi dan 

penempatan tenaga kerja perlu memiliki pemahaman 

tentang asas-asas rekrutmen, seleksi dan penempatan 

tenaga kerja, yaitu: 

a. Terbuka.  

Informasi harus diberikan kepada pencari kerja secara 

jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan 

jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi 

pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya 

perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan;  

b. Bebas. 

Pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan 

pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja. Tidak 

dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima 

suatu pekerjaan dan sebaliknya, pemberi kerja tidak 

boleh dipaksa untuk menerima tenaga kerja;  

c. Obyektif. 

Pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok 

kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya, 

persyaratan jabatan, dan harus memperhatikan 

kepentingan umum serta tidak memihak kepentingan 

kelompok tertentu;  
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d. Adil dan setara. 

Penempatan tenaga kerja didasarkan pada kemampuan 

tenaga kerja dan tidak didasarkan atas jenis kelamin.  

Dalam melaksanakan proses rekrutmen semua 

pendaftar harus diberi kesempatan seluas-luasnya dan 

diperlakukan sama. Dengan melaksanakan hal tersebut, 

perusahaan akan dapat meningkatkan suasana 

keragaman di tempat kerja, dan akan dapat leluasa 

memilih calon tenaga kerja yang terbaik untuk mengisi 

lowongan yang ada. Keselektifan dalam perekrutan, 

merupakan jaminan dalam pekerjaan dan kepercayaan 

pada sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan 

untuk meraih keunggulan kompetitif. Ini berarti 

dibutuhkan kehati-hatian dalam memilih orang yang 

tepat dan dengan cara yang benar. Dalam prakteknya 

perusahaan melakukan proses perekrutan sangat cermat 

didasarkan atas keinginan perusahaan untuk sukses 

dalam persaingan. Di sisi lain, banyak juga proses 

penyaringan dilakukan untuk menemukan orang yang 

dapat bekerja dengan baik dalam suatu lingkungan baru, 

dapat belajar dan berkembang, sehingga membutuhkan 

lebih sedikit supervisi.  

Dalam melakukan penempatan tenaga kerja, perlu 

diperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Kesamaan Hak. 

Kesamaan hak dimaksudkan sebagai persamaan hak 

mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain imbalan 

yang harus diterima oleh tenaga kerja. 

b. Kesamaan Kesempatan.  

Adalah peluang mendapatkan akses yang sama 

terhadap beragam jenis pekerjaan apa pun sesuai 

dengan kualifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja harus 

ditempatkan dan dipromosikan berdasarkan 

kemampuannya tanpa membedakan jenis kelamin atau 

bentuk diskriminasi lainnya.  

c. Keterbukaan.  

Kebijakan penempatan tenaga kerja harus dilakukan 

dengan kejelasan aturan yang berlaku dan harus 

mengacu pada EEO. Pihak perusahaan harus 

menjelaskan kepada pekerjanya tentang alasan 

mengapa mereka ditempatkan pada jenis pekerjaannya 

saat ini. Penjelasan harus diikuti dengan 

mengemukakan apa saja kriteria yang dibutuhkan yang 

sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki pekerja/buruh. 

Aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan 

tersebut juga harus dijelaskan.  
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d. Kemampuan.  

Penempatan seorang tenaga kerja pada jabatan harus 

disesuaikan dengan kemampuannya dengan tidak 

memandang jenis kelamin tenaga kerja tersebut. 

Dalam kaitannya dengan kesamaan hak, maka 

setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk dipromosikan 

berdasarkan kemampuan tanpa membedakan jenis 

kelamin atau bentuk diskriminasi lainnya. Promosi yang 

dilakukan dari dalam perusahaan menawarkan suatu 

insentif untuk bekerja lebih baik dan memberikan suatu 

keadilan serta keleluasaan di tempat kerja. Keuntungan 

lain yang dapat diperoleh melalui promosi dari dalam 

perusahaan adalah dapat memastikan bahwa orang 

dalam satu posisi manajemen secara aktual mengetahui 

sesuatu tentang bisnis, teknologi dan operasional yang 

mereka hadapi dan mereka lakukan.  

Oleh karena itu mempromosikan dan memberi 

penghargaan kepada karyawan hanya berdasarkan latar 

belakang mereka bukan pada pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan dan kompetensi tidak akan menyebabkan 

tenaga kerja bekerja secara efektif. Untuk meningkat 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi 

karyawan agar dapat diberi penghargaan atau 
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dipromosikan dapat ditempuh melalui pelatihan dan 

pengembangan tentang keberagaman. 

Pelatihan dan pengembangan ketrampilan 

merupakan bagian yang integral dari sistem kerja 

sekaligus merupakan komitmen terhadap pentingnya 

pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan akan 

memberikan hasil yang positif jika pekerja yang dilatih 

mendapatkan kesempatan untuk menggunakan keahlian 

tersebut. Pelatihan keragaman merupakan program yang 

bertujuan memfasilitasi interaksi antar kelompok, 

mengurangi prasangka dan diskriminasi, dan 

meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan 

memotivasi individu untuk berinteraksi dengan beragam 

individu lain. Pelatihan tidak  hanya menunjukkan 

komitmen perusahaan terhadap karyawan, tetapi juga 

memastikan bahwa fasilitas akan tetap dilengkapi dengan 

individu-individu yang memiliki kualifikasi yang tinggi, 

yang secara lebih spesifik telah dilatih untuk pekerjaan 

mereka.  

Wheeler (1994) sebagaimana dikutip oleh Wentling 

et.al. (1997) menyatakan, bahwa definisi untuk pelatihan 

keragaman bervariasi dari satu organisasi ke organisasi 

yang lain, dan sering kali cara organisasi mendefinisikan 

pelatihan keragaman sangat dipengaruhi oleh konsep 

keragaman yang dipahami dalam organisasi. Menurut 
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Wheeler, dari perspektif perusahaan yang luas, pelatihan 

keragaman didefinisikan sebagai peningkatan kesadaran 

pribadi tentang perbedaan individu di tempat kerja dan 

bagaimana perbedaan dapat menghambat atau 

meningkatkan cara orang bekerja sama dan melakukan 

pekerjaan. Ditambahkan oleh Hanover (1993) dan Wheeler 

(1994), bahwa pelatihan keragaman sering disebut 

sebagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan 

kesadaran tentang perbedaan individu dan perubahan 

dalam angkatan kerja dan untuk menciptakan perubahan 

perilaku yang diperlukan untuk mengelola dan bekerja 

secara efektif dalam tenaga kerja yang beragam. Pelatihan 

adalah kunci untuk meminimalkan gangguan yang 

mungkin terkait dengan peningkatan kinerja individu dan 

organisasi yang signifikan dalam keragaman di tempat 

kerja. Peserta harus belajar bagaimana mendengarkan 

pandangan yang berbeda dan menangani secara 

konstruktif. Oleh karena itu, adalah penting bahwa 

desain program pelatihan keragaman menekankan 

diskusi terbuka, jujur dan aman. 

Yamashita (2004) sebagaimana dterjemahkan oleh 

Harsasi (2008) menyebutkan beberapa topik penting yang 

harus dilakukan terkait dengan pelatihan keragaman, 

yaitu penilaian mengenai kebutuhan pelatihan, cara-cara 
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untuk menyelenggarakan pelatihan, serta cara-cara 

untuk mengevaluasi pelatihan.  

1.Penilaian mengenai kebutuhan pelatihan. Menilai 

kebutuhan pelatihan merupakan satu bagian yang 

penting dalam mengembangkan pelatihan. Hal ini 

meliputi standar dalam melakukan pelatihan dengan 

benar, dampaknya, dan dana yang akan dikeluarkan 

serta waktu pekerja karena meninggalkan 

pekerjaannya. 

2. Cara-cara untuk menyelenggarakan pelatihan Apakah 

pelatihan dilakukan melalui kelas atau on the job 

training, manajer harus dapat mendorong keinginan, 

motivasi, tujuan dan lingkup dilakukannya pelatihan. 

Peserta pelatihan perlu untuk berbicara dalam level 

peserta, membentuk kelompok, melakukan pertukaran 

dan melaporkan poin-poin utama, diberi pertanyaan, 

dan melibatkan kelompok dalam aktivitas sebanyak 

mungkin. Hal ini berarti bahwa manajer pelatihan 

harus mampu mencakup tugastugas untuk 

mengembangkan pelatihan dalamorganisasi meliputi 

beberapa aspek yang berkaitan dengan pekerjaan dan 

organisasi. 

3. Cara-cara untuk mengevaluasi pelatihan. Hal ini berarti 

bahwa pelatih harus selalu memberi umpan balik 



36 
 

secara berkesinambungan kepada peserta untuk 

menguji setiap aspek yang mereka kerjakan selama 

pelatihan. Evaluasi dilakukan karena beberapa tujuan, 

namun secara umum evaluasi terbagi kedalam dua 

kategori: meningkatkan proses pengembangan sumber 

daya manusia atau untuk menentukan apakah perlu 

meneruskan program yang sudah ada. 

Pelatihan dan pengembangan merupakan  

instrumen  utama  dalam  meningkatkan  kapasitas 

individu dengan bekal kompetensi sebagai penunjang 

melaksanakan  pekerjaan.  Dengan  adanya  kesempatan  

mengikuti  pelatihan,  individu akan memiliki  kompetensi  

yang  memadai  untuk  dapat  menjawab  semua  

tuntutan  pekerjaan. Kemampuan  melaksanakan  

pekerjaan  tersebut  merupakan  landasan  utama  dalam  

mengukur kinerja  individu.  Dengan  demikian  pelatihan  

diyakini  sebagai  suatu  cara  yang  paling  penting dalam  

meningkatkan  kinerja  pegawai.  Secara  teoritis,  

pelatihan  secara  langsung  dapat mempengaruhi kinerja; 

sementara peningkatan kinerja individu akan dapat 

menentukan mobilitas karirnya dalam organisasi. Dengan 

demikian, keterbatasan akses mengikuti pelatihan 

merupakan hambatan nyata bagi individu baik dalam 

rangka upaya meningkatkan kinerja maupun untuk 
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tujuan-tujuan perbaikan kesejahteraan melalui 

pengembangan karir individu. 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja 

karyawan setelah mengikuti pelatihan perlu dilakukan 

penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang adil 

membutuhkan standar atau patokan yang dapat 

digunakan sebagai perbandingan terhadap kinerja antar 

anggota organisasi. Semakin jelas standar kinerja yang 

digunakan, makin akurat tingkat penilaian yang 

dilakukan. Oleh karena itu, langkah pertama adalah 

meninjau standar kinerja yang ada dan menyusun 

standar yang baru jika diperlukan.  

 

 

 


