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1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan jasa tenaga 

kerja asing atau expatriate di perusahaannya. Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Kemenakertrans) memastikan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja 

masuk ke Indonesia terus menurun dalam 3 tahun belakangan ini. Berdasarkan data 

Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja  Asing (IMTA) yang diterbitkan oleh Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi  selama tahun 2013, tercatat sebanyak 68.957 orang 

TKA  yang bekerja di Indonesia (www.sindotrijaya). Jika dibandingan dengan jumlah 

TKA pada tahun 2013, semula pada tahun 2011 sebanyak 77.307 orang TKA dan 

pada tahun 2012 sebanyak 72.427 orang TKA. Hal ini, dipengaruhi oleh naik 

turunnya nilai investasi dan laju perekonomian Indonesia, penyebab turunnya lainnya 

adalah adanya kebijakan memperketat masuknya TKA dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek khusus. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, para tenaga kerja asing 

berasal dari 3 negara asia yaitu Republik Rakyat China (14.371 orang), Jepang 

(11.081 orang), Korea Selatan (9.075 orang), India (6.047 orang) dan Malaysia (4.962 

orang) (www.mentri.depnakertrans.go.id). Data tenaga kerja asing tahun 2013, 

terdapat 3 sektor kerja tenaga kerja asing yaitu sektor perdagangan dan jasa sebanyak 

36.913 orang, sektor industri sebanyak 24.029 orang, dan sektor pertanian sebanyak 

8.015 orang. Sedangkan untuk level jabatan tenaga kerja  asing tetap mendominasi 

pada level professional, advisoe/consultant, manager, supervisior, technican, dan 

komisaris (www.mentri.depnakertrans.go.id). 

Tujuan perusahaan memperkerjakan tenaga kerja asing menurut Keppres 75 

Tahun 1995 (Purwaningsih, 2005) adalah mewajibkan pengguna tenaga kerja asing 

melaksanakan program alih teknologi dari tenaga kerja asing ke Tenaga Kerja 

Indonesia, disamping itu pengguna tenaga kerja asing wajib menunjuk Tenaga Kerja 

Indonesia sebagai pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang oleh tenaga kerja 

asing, serta menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi Tenaga Kerja Indonesia 

yang dikerjakan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Selain itu ada tujuan 

perusahaan memperkerjakan tenaga asing menurut Peraturan Mentri Dalam Negri 

Nomor 50 Tahun 2010 menyatakan, bahwa keberadaan tenaga kerja asing di 

Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan 

perekonomian nasional sehingga perlu dipantau agar keberadaannya sesuai dengan 

http://www.sindotrijaya/
http://www.mentri.depnakertrans.go.id/
http://www.mentri.depnakertrans.go.id/
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tujuan dan sasaran untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan tenaga 

kerja asing di daerah.  

Salah satu contoh alasan penggunaan tenaga kerja asing di PT Philips 

Industries Batam adalah menerapkan teknologi yang diperoleh untuk operasional 

perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil produksi, yaitu mengalihkan 

teknologi dan ilmu pengetahuan dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping 

(Prasetyo, 2011). Irvandi Ferisal, selaku Head of Human Resources PT Nokia 

Siemens Netwoks, mengatakan bahwa serbuan pekerja asing menguntungkan 

perusahaan di Indonesia, karena mereka mau mengikuti standar gaji yang berlaku bagi 

pekerja lokal, jangan dikira semua tenaga  kerja asing itu bergaji besar. Sehingga 

dengan tenaga kerja asing yang mau mengikuti standar gaji tenaga lokal, banyak 

perusahaan yang memanfaatkan para  tenaga kerja asing untuk memberikan transfer 

ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja pendamping di perusahaannya. 

Dengan kelebihan tersebut proses pentransferan ilmu dan pengetahuan, mampu 

meningkatkan kualitas kemampuan SDM di perusahaan multinasional. 

Menurut hasil penelitian dari Puwaningsih (2005) menyatakan, bahwa 

penggunaan tenaga kerja asing tidak lepas dari kepentingan nasional dan hubungan 

internasional dengan mempertimbangkan asas manfaat dalam aspek pertumbuhan 

ekonomi. Asas manfaat dalam aspek pertumbuhan ekonomi Puwaningsih (2005) 

menyatakan bahwa pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing harus membawa 

dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang pada akhirnya 

akan menciptakan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia, artinya penggunaan 

tenaga kerja asing tidak diijinkan jika secara ekonomi tidak menguntungkan dan tidak 

memberikan mafaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Menurut Puwaningsih (2005) di 

dalam PT Geomed Indonesia, salah satu manfaat dengan adanya penggunaan tenaga 

asing di perusahaan adalah Tenaga Kerja Indonesia akan mendapatkan transfer ilmu 

atau keahlian yang dimiliki tenaga kerja asing, dengan kata lain Tenaga Kerja 

Indonesia mampu menyerap ilmu dan teknologi dari tenaga kerja asing yang ada.   

Dalam penempatan dan proses terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan 

teknologi, membutuhkan beberapa tahap transfer. Menurut Szulanski (1996) terdapat 

empat tahap proses transfer pengetahuan yaitu tahap Inisiasi, tahap implementasi, 

tahap  rump-up, dan tahap integrasi. Dalam melakukan proses tahapan tersebut, 

ternyata masih memiliki sejumlah permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya (Yance, 2007) ditemukan, bahwa penerapan transfer pengetahuan dan 
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teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping, mengalami 

berbagai kesulitan dan hambatan dalam penerapannya. Faktor budaya, bahasa, pola 

pikir, sikap, serta kesenjangan dalam komunikasi sering terjadi di sebuah perusahaan, 

sehingga mengakibatkan terhambatnya proses transfer ilmu pengetahuan dan 

teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping. Selain membahas 

tentang kesulitan dan kendala yang terjadi dalam proses transfer ilmu pengetahuan 

dan teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping, yang menjadi 

kendala lainnya adalah penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan di sebuah 

perusahaan, menurut Purwaningsih (2005), mengatakan bahwa dengan banyaknya 

tenaga kerja asing yang berkeja di perusahaan di Indonesia mampu memberikan 

ancaman bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja di perusahaan Indonesia. 

Oleh karena itu, perlu adanya  pembatasan tenaga kerja asing di sebuah perusahaan, 

Selain itu, ketepatan dalam menempatkan tenaga kerja asing juga menjadi kendala. 

PT.Philips Industries Batam (Prasetyo, 2011) menyatakan bahwa ketepatan dalam 

penempatan tenaga kerja asing dan keberadaan tenaga kerja asing serta faktor lain di 

sebuah perusahaan juga mampu mempengaruhi efektifitas kinerja dari sebuah 

perusahaan. 

Di Jawa Tengah, telah banyak perusahaan yang menggunakan jasa tenaga 

kerja asing (BI, Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia, 2009). 

Salah satu perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing adalah PT Apac Inti 

Corpora. PT Apac Inti Corpora telah lama dalam industri tekstil, dan saat ini telah 

menjadi perusahaan tekstil di Indonesia. PT Apac Inti Corpora terletak di Jl. Sukarno 

Hatta, KM. 32, Harjosari, Bawen. Kab. Semarang, Jateng. Pada tahun 2009 PT Apac 

Inti Corpora (Apacinti), mengoperasikan  14 unit pabriknya untuk memproduksi 

empat kelompok produk yaitu yarn, kain greige, kain finished dan denim dengan 

jumlah karyawan kurang lebih sekitar 7.200 orang di akhir tahun 2009 (Rachmawati, 

2012) yang diantaranya terdiri beberapa Tenaga Kerja Asing. PT Apac Inti Corpora 

dibawah brand “APACINTI”. Pasar yang telah dijangkau oleh PT Apac Inti Corpora 

(Apacinti) adalah 70% ditunjukan ke pasar ekspor Amerika Utara dan Selatan, Eropa, 

Asia, Afrika dan Australia dan 30% sisanya ke pasar Indonesia. 

(http://apacinti.indonetwork.co.id/). Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi 

dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping di PT Apac Inti Corpora 

(APACINTI). 

http://apacinti.indonetwork.co.id/
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Berdasarkan masalah penelitian mengenai konsep yang diamati., maka 

persoalan penelitian yang akan dibahas adalah : 

1. Apa yang menjadi tujuan perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja asing di 

PT Apac Inti Corpora? 

2. Bagaimana tahapan transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing ke 

tenaga kerja pendamping di PT Apac Inti Corpora? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh tenaga kerja asing dan tenaga kerja 

pendamping dalam melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi di PT 

Apac Inti Corpora? 

Tujuan dari penelitian ini dilakuakan adalah untuk mengetahui tujuan PT Apac 

Inti Corpora menggunakan tenaga kerja asing diperusahaannya, mengetahui tahap 

transfer tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping di PT Apac Inti Corpora, dan 

untuk mengetahui kendala yang dihadapi tenaga kerja asing dan tenaga kerja 

pendamping dalam melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi di PT Apac 

Inti Corpora. 

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian serupa selanjutnya. Secara 

teoritis dapat menyumbang teori tentang proses transfer pengetahuan dan teknologi 

dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping. Selain itu penelitian ini juga 

harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi perusahaan lain dalam melakukan 

proses transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga asing ke tenaga pendamping di 

perusahaan.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Konsep 

2.1.1 Transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

Teknologi sebenarnya merupakan hasil akhir dari suatu proses yang 

terdiri dari rangkaian subproses penelitian dan pengembangan, invensi, 

rekayasa dan disain, manufaktur dan pemasaran. Disini teknologi modern 

didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang ditransformasikan kedalam 

produk, proses, jasa dan struktur organisasi. Teknologi diciptakan manusia 

melalui penerapan (exercise) budidaya akalnya. Manusia harus mendayakan 

akal pikirannya dalam me-reka teknologi berdasarkan ratio (nalar) dan 

kemudian membuatnya, menjadi suatu produk yang kongkrit. Oleh karena 

itulah, Teknologi selalu disandingkan dengan istilah ilmu pengetahuan. Ilmu 
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pengetahuan merupakan usaha manusia untuk memahami gejala dan fakta 

alam, dan melestarikan pengetahuan tersebut secara konseptional dan 

sistematis. Sedangkan teknologi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan 

ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan dan kesejahteraan. Karena hubungan 

tersebut, maka perkembangan ilmu pengetahuan selalu terkait dengan 

perkembangan teknologi (Riyana, 2006). Berdasarkan definisi di atas, maka 

Transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memiliki arti sebuah proses untuk 

mengirimkan pengalaman, pelajaran dan seluruh perangkat ide, metode, teknik 

benda-benda material yang digunakan dalam waktu tertentu yang melibatkan 

komunikasi antara manusia dan komunikasi individu/organisasi. 

2.1.2  Tenaga Kerja Asing (Expatriate) 

 

Menurut Hastuti (2005) tenaga kerja asing adalah warga negara asing 

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

2.1.3  Tenaga Kerja Pendamping 

 

Tenaga kerja pendamping atau national dikenal dengan Host Country 

Nationals, yaitu tenaga kerja pendamping yang dipekerjakan oleh perusahaan 

internasional, biasanya HNC berkerja pada tingkatan menengah ke bawah. 

(Yance, 2007). 

 

2.2 Nalar Konsep 

2.2.1 Tujuan Menggunakan Tenaga Kerja Asing 

 

Tujuan perusahaan memperkerjakan tenaga kerja asing menurut 

Keppres 75 Tahun 1995 dalam Puwaningsih (2005) adalah mewajibkan 

pengguna Tenga Kerja Asing melaksanakan program alih teknologi dari 

Tenaga Kerja Asing ke Tenaga Kerja Indonesia, disamping itu pengguna 

tenaga kerja asing wajib: 

1. Menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping pada jenis 

pekerjaan yang dipegang oleh tenaga kerja asing. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi Tenaga Kerja Indonesia 

yang dikerjakan sendiri atau menggunakan jasa pihak ke tiga.  

 

Selain itu ada tujuan perusahaan memperkerjakan tenaga asing 

menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 menyatakan, 
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bahwa keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian nasional sehingga perlu 

dipantau agar keberadaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk 

menjamin keamanan dan memberikan perlindungan tenaga kerja asing di 

daerah.  

Menurut hasil penelitian Puwaningsih (2005), menunjukan manfaat 

beberapa perusahaan di Jawa Tengah menggunakan tenaga kerja asing adalah 

1. Dengan adanya tenaga kerja asing di perusahaan, Tenaga Kerja Indonesia 

akan menyarap dan mendapatkan transfer ilmu dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh tenaga kerja asing. 

2. Dengan adanya tenaga kerja asing, perusahaan bertambah maju dibuktikan 

dengan meningkatnya hasil produksi dari perusahaan. Dengan kata lain, 

dapat menambah pengetahuan dan keahlian bagi Tenaga Kerja Indonesia 

yang ada di perusahaan. 

3. Mampu memberikan solusi pemecahan untuk beberapa pekerjaan yang 

membutuhkan keahlian khusus dan belum dipahami oleh Tenaga Kerja 

Indonesia (tenaga pendamping). 

4. Mampu menambah wawasan Tenaga Kerja Indonesia dalam 

perkerjaannya, sehingga bidang pekerjaan tersebut dapat lebih dikuasai 

oleh Tenaga Kerja Indonesia. 

 

2.2.2 Tahapan  dan faktor yang mempengaruhi dalam proses Transfer Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

 

Tahapan dalam proses transfer pengetahuan diawali dengan inisiasi 

yaitu tahapan dimana terjadi hal-hal yang mendorong untuk memutuskan 

melakukan transfer pengetahuan. Tahapan ini dimulai ketika pengetahuan 

yang dibutuhkan dalam organisasi belum ditemukan. Tahap selanjutnya adalah 

implementasi. Implementasi ini dimulai dengan keputusan untuk mulai 

melakukan transfer, dimana pengetahuan mengalir antara sumber dan 

penerima pengetahuan. Pengetahuan yang ditransfer tersebut digunakan oleh 

penerima pengetahuan setelah hari pertama. Tahapan ini disebut ramp-up. 

Tahapan akhir dari proses transfer pengetahuan, disebut integrasi yaitu ketika  

penerima merasa puas setelah menggunakan pengetahuan yang ditransfer lalu 
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pengetahuan yang ditransfer digunakan secara terus menerus sehingga 

pengetahuan tersebut melekat pada penerima (Szulanski, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Inisiasi:  

Merupakan semua hal yang membawa kepada sebuah keputusan mengenai 

perlunya untuk mentransfer praktek, seperti: proses kerja yang efektif dalam 

sebuah organisasi. 

Implementasi:  

Aliran sumber daya antara penerima dan unit sumber, hubungan sosial terjalin, 

dan upaya-upaya untuk melakukan transfer sudah lebih dapat diterima oleh 

pelaku. 

Ramp-up:  

Dimulai ketika penerima mulai menggunakan pengetahuan yang telah 

diperoleh, dengan cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang tak 

terduga, sehingga kinerja meningkat secara bertahap 

Integrasi:  

Dimulai ketika penerima menerima hasil yang memuaskan dengan 

menggunakan pengetahuan yang diperoleh dan terjadi proses institusionalisasi. 

Media pemindahan yang dapat digunakan adalah melalui kegiatan 

diskusi/ ceramah tatap muka, melalui media cetak (buku, dokumen, laporan) 

ataupun media digital (CD ROM, email atau internet). 

Faktor–faktor yang mempengaruhi proses transfer ilmu pengetahuan dan 

teknologi, menurut O’Dell (1998) dalam Fajriah (2011), terdapat faktor yang 

mempengaruhi proses transfer dalam organisasi diantaranya adalah budaya, 

kepemimpinan, sedangkan teknologi tidak terlalu berpengaruh karena proses, 

pendorong dan penghalang untuk berbagi pengetahuan tidak terlalu bersifat 

teknis. Budaya dapat mempengaruhi transfer teknologi, sikap manajerial, 

ideologi manajerial dan bahkan mempengaruhi hubungan bisnis dengan 

INISIASI IMPLEMEN
TASI 

INTEGRASI RUMP - UP 

Bagan 2.1   

Tahapan Proses Transfer Pengetahuan dan Teknologi (Szulanski, 1996). 
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pemerintah. Budaya merupakan “perangkat lunak pikiran”, pemograman 

sosial yang mengatur cara berpikir, bertindak dan mempersepsikan diri kita 

dengan orang lain (Geert Hofstede, 2000 dalam Yance, 2007). Perbedaan 

budaya meliputi adanya perbedaan bahasa, perbedaan cari berfikir, sikap/ 

prilaku, kesenjangan dalam kominikasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan.  

Menurut Osterloh (2000) dalam Fajriah (2011) menunjukkan bahwa 

motivasi dari dalam diri individu sangat mempengaruhi proses transfer 

pengetahuan. Motivasi merupakan hal terpenting dalam melakukan proses 

transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, dikarenakan motivasi meliputi minat 

individu, karakteristik individu, pengalaman individu dan lain–lain yang 

mampu mempengaruhi motivasi. Menurut Szulanski (1996) dalam Fajriah 

(2011), faktor-faktor yang mempengaruhi proses transfer adalah: 

1. Pengetahuan yang ditransfer: pengetahuan tersebut ambigu atau tidak atau 

pengetahuan yang ditransfer tidak dapat dipercaya. 

2. Sumber pengetahuan: keinginan untuk berbagi rendah, pengetahuan yang 

dihasilkannya tidak dipercaya oleh pihak penerima. 

3. Penerima pengetahuan: keinginan untuk menerima pengetahuan dari luar, 

kemampuan menyerap pengetahuan dan kemampuan menyimpan 

pengetahuan rendah 

4. Hubungan antara penerima dan sumber pengetahuan yang kurang baik 

(dekat). 

Menurut Tayeb (1997) dalam Yance (2007) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam mentransfer pengetahuan dan teknologi 

kepada anak perusahaan:  

1. Berkaitan dengan negara asal dimana kantor induk perusahaan berada. 

Contoh: budaya nasional negara asal dan bagaimana hal tersebut 

berpengaruh pada administrasi perusahaan. 

2. Berkaitan dengan negara penerima. Contoh: budaya, kondisi pasar tenaga 

kerja, kegiatan dan peraturan hubungan industri. 

3. Berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Contoh: seberapa besar anak 

perusahaan menjadi bagian dari rencana strategis induk perusahaan dan 

tingkat dimana perusahaan induk sangat bergantung pada anak 
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perusahaan dalam menyediakan sumber daya untuk kebutuhan 

produksinya. 

2.2.3 Kendala yang dihadapi dalam penerapan tahapan proses transfer 

pengetahuan. 

 

Menurut Fajriah (2011), ada beberapa kendala yang dihadapi dalam 

penerapan tahapan proses transfer pengetahuan di suatu perusahaan adalah 

dimana proses identifikasi dan transfer praktek bisnis cenderung memakan 

waktu. Sedangkan hambatan lainnya adalah  

1. Kurangnya motivasi untuk mengadopsi praktek transfer pengetahuan. 

2. Informasi yang kurang memadai mengenai cara adaptasi dan 

penggunanya secara efektif. 

3. Kurangnya kapasitas (sumber daya ataupun keterampilan) dalam 

penyerapan praktek transfer pengetahuan. 

Menurut O’Dell (1998) dalam Fajriah (2011), memberikan saran agar 

proses transfer efektif diantaranya dengan cara: 

1. Menggunakan perbandingan dengan pesaing untuk menciptakan rasa 

urgen atau temukan alasan kuat yang memaksa untuk berubah. 

2. Menggunakan sistem pemberian hadiah untuk mendorong proses sharing 

dan transfer pengetahuan 

3. Menggunakan teknologi untuk menemukan pengetahuan dan membentuk 

jaringan sehingga dapat menghasilkan pengetahuan. 

4. Pemimpin mendorong proses transfer diantaranya dengan cara 

menyebarkan kisah-kisah sukses, menyediakan infrastuktur dan 

mengubah sistem pemberian hadiah untuk menghilangkan penghalang 

proses transfer pengetahuan. 

Berdasarkan modul yang dibuat oleh Fajriah (2011) menyatakan, hasil 

dari transfer Pengetahuan dan Teknologi  tidak dapat diamati secara langsung 

dan tidak dapat dihubungkan dengan pekerja tertentu. Namun untuk 

menilainya dapat mengamati hasil dari transfer pengetahuan (Osterloh, 2000). 

Misalnya, proses transfer pengetahuan dari seorang pekerja lama yang bekerja 

di bagian pewarnaan batik kepada pekerja baru, maka hasil dari proses transfer 
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pengetahuan dapat dilihat dari hasil kinerja dari pekerja baru batik tersebut. 

Apakah hasilnya sudah mendekati seperti yang telah diajarkan kepadanya atau 

belum dan apakah terdapat perubahan hasil dari sebelum dan sesudah proses 

transfer pengetahuan dilakukan. 

Hambatan–hambatan dalam transfer pengetahuan dan teknologi 

(Charles Mitchell, 2000 dalam Yance, 2007): 

1. Terdapatnya perbedaan skill yang dimiliki 

2. Terdapatnya perbedaan sopan santun dan kebiasaan 

3. Terdapatnya perbedaan tingkat pendidikan 

4. Terdapatnya perbedaan pola dan cara berpikir 

5. Terdapatnya perbedaan seni dan humor 

6. Terdapatnya perbedaan organisasi sosial 

Sangkala (2007:144) dalam Febrianti (2012), hambatan terbesar dalam 

upaya organisasi melakukan transfer pengetahuan adalah adanya kultur 

penghambat yang dinamakan dengan pertentangan. Dalam hal ini 

permasalahan dapat memperlambat dan bahkan mencegah berlangsungnya 

proses transfer pengetahuan dan kemunginan mengikis pengetahuan yang 

sudah ada. Beberapa bentuk permasalahan dan cara mengatasinya dapat dilihat 

pada table dibawah ini: 

Permasalahan Kemungkinan jalan keluarnya 

Kurangnya kepercayaan. Membangun hubungan dan kepercayaan melalui 

pertemuan dengan tatap muka. 

Perbedaan Kultur. Menciptakan permahaman yang sama melalui 

pendidikan, diskusi, publikasi, berkelompok rotasi 

pekerjaan. 

Tiadanya waktu dan tempat pertemuan, ide 

sempit mengenai bekerja produktif. 

Menetapkan waktu dan transfer pengetahuan: 

ruangan percakapan, laporan konferensi. 

Status penghargaan terhadap pemilik 

pengetahuan. 

Evaluasi kinerja dan menyediakan insentif 

berdasarkan atas berapa yang dibagi. 

Kurangnya kapasitas menyerap dari 

penerima. 

Mendidik karyawan agar lebih fleksibel; 

menyediakan waktu untuk belajar, menggaji atas 

keterbukaan ide – ide. 

Tabel 2.1 
Bentuk permasalahan yang muncul dalam melakukan proses transfer dan cara mengatasinya. 
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Sumber : Davenport dan Prusak (2000); Sangkala (2007:144) dalam Febrianti (2012) 

 

 

 

 

Transfer pengetahuan mencakup dua tindakan, yaitu transmisi (pengiriman 

pengetahuan kepada penerima yang potensial) dan absorbs (penyerapan) oleh 

sesorang atau kelompok. Jika pengetahuan tidak diserap, berarti belum ditransfer. 

Meskipun proses transmisi dan penyerapan pengethauan berlangsung, tidak akan 

mempunyai nilai jika pengetahuan baru yang diserap tersebut tidak diarahkan kepada 

perubahan perilaku. Oleh karena itu tujuan transfer pengetahuan tidak sekedar 

mentransmisi dan menyerap pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi lebih 

kepada terjadinya peningkatan pengetahua organisasi, yang berarti bermuara pada 

peningkatan nilai organisasi. 

 

3.      METODA PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penelitian 

tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas 

dari keseluruhan personalitas. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter 

yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas 

diatas akan jadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2003). 

Jenis Data dan Sumber Data 

Untuk dapat menjawab persoalan–persoalan penelitian yang telah dirumuskan, 

diperlukan data–data yang mendukung yang sesuai dengan persoalan penelitian. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sifat 

dari penelitian ini berupa data kualitatif deskriptif. Menurut Furchan (1992), metoda  

kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau 

tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari orang – orang itu sendiri. Dalam 

melakukan proses pengumpulan data, peneliti memulai dengan proses sebagai berikut: 

Kepercayaan bahwa pengetahuan 

merupakan hak – hak istimewa kelompok 

tertentu. 

Mendorong pendekatan non hierarki terhadap 

pengetahuan; kualitas ide lebih penting dari pada 

status sumber. 

Tidak toleran terhadap kesalahan atau 

kebutuhan membantu. 

Menerima dan menghargai kesalahan kreatif dan 

kolaborasi; tidak kehilangan status karena tidak 

mengetahui segalanya. 
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Untuk data primer diperoleh dari wawancara mendalam dari narasumber 

(Individual Depth Interview). Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti 

menggunakan tiga narasumber, yaitu pihak perusahaan (diwakilkan oleh pihak HRD), 

tenaga kerja pendamping (2 orang tenaga kerja pendamping) dan tenaga kerja asing (2 

orang tenaga kerja asing). Dalam proses melakukan wawancaranya kepada 

narasumber, peneliti menghubungi narasumber melalui via telepon.  

Untuk yang pertama, peneliti melakukan wawancara dari pihak perusahaan yang 

diwakilkan oleh Bapak Ramijan selaku HRD PT Apac Inti Corpora, dari hasil 

wawancara dengan pihak HRD perusahaan diperoleh data mengenai tujuan, kendala 

dan proses tahapan transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing ke 

tenaga kerja pendamping, selain itu peneliti juga mendapatkan sebuah data mengenai 

jumlah tenaga kerja pendamping dan tenaga kerja asing yang berkerja di PT Apac Inti 

Corpora.  

Setelah mendapatkan data dari pihak HRD perusahaan, selanjutnya peneliti 

melakukan penelitian wawancaranya terhadap tenaga kerja pendamping dan tenaga 

kerja asing. Untuk melakukan wawancara terhadap tenaga kerja pendamping dan 

tenaga kerja asing, peneliti harus ijin kepada pihak HRD perusahaan, yaitu dengan 

proses sebagai berikut: 

 

 

 

 

Peneliti 

1. Peneliti mengajukan 

permohonan penelitian 

ke pihak HRD 

perusahaan yang 

diketahui oleh dosen 

pembimbing. 
2. Peneliti mengajukan 

proposal penelitian, dan 

surat pengantar untuk 

penelitian dari dekan 

fakultas yang diajukan ke 

pihak HRD Perusahaan. 

Peneliti di 
persilahkan untuk 

melakukan peneitian. 

HRD 
Perusahaan 

HRD Perusahaan 
menyatakan 

SETUJU 

Bagan  3.1 
Proses awal penelitian 
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Setelah melalui tahap diatas (bagan  3.2), pihak HRD memberikan rujukan 

tenaga kerja pendamping yaitu Bapak Tarjuki (tenaga kerja pendamping dibidang 

spinning B) dan Bapak Bagus Prasetya (tenaga kerja asing dibidang TI). Setelah 

mendapatkan rujukan dari pihak HRD, peneliti menghubungi via telepon ke pihak 

operator telephone perusahaan untuk dihubungkan ke tenaga kerja pendamping 

terkait untuk melakukan negosisasi waktu untuk melakukan wawancara. Dalam 

proses melakukan wawancara terhadap Bapak Tarjuki (tenaga kerja pendamping 

spinning B) dan Bapak Bagus Prasetya (tenaga kerja asing  TI), peneliti mendapatkan 

data mengenai tujuan , kendala dan proses tahapan transfer pengetahuan dan teknologi 

pada bidangnya, selain itu peneliti juga mendapatkan struktur organisasinya. Untuk 

mendapatkan tenaga kerja asing spinning B, setelah melakukan wawancara kepada 

Bapak Tarjuki, peneliti mohon ijin kepada Bapak Tarjuki (tenaga kerja pendamping 

spinning B) untuk dapat melakukan wawancara terhadap mendapatkan tenaga kerja 

asing spinning B, dan Bapak Tarjuki mengijinkan untuk peneliti melakukan 

wawancara kepada Mr.Sanjiv (tenaga kerja asing spinning B). Akan tetapi, untuk 

mendapatkan hasil wawancara dari pihak tenaga kerja asing di bidang TI, peneliti 

harus memberikan pedoman wawancara tenaga kerja asing kepada pihak HRD dan 

dari pihak HRD juga yang akan mewancara tenaga kerja asing bidang TI tersebut. 

Setelah mendapatkan data wawancara dari tenaga kerja asing bidang TI, pihak HRD 

memberikan hasil wawancara kepada peneliti. 

Data Sekunder diperoleh dari perusahaan dalam bentuk dokumen – dokumen, 

data jumlah tenaga kerja asing, tenaga kerja pendamping di PT Apac Inti Corpora, 

Peneliti 

Peneliti mengajukan  proposal 

penelitian, dan surat  pengantar 

permohonan penelitian Tenaga 

Kerja Asing dan Tenaga Kerja 

Pendamping ke pihak HRD 

perusahaan yang diketahui oleh 

dosen pembimbing yang 

diajukan ke pihak HRD 

Perusahaan. Peneliti di persilahkan untuk 
melakukan peneitian 

wawancara terharap Tenaga 

Kerja Asing dan Tenaga 

Kerja Pendamping. 

HRD 
Perusahaan 

HRD Perusahaan 
menyatakan 

SETUJU 

Bagan  3.2    
Tahapan proses penelitian Tenaga Kerja Pendampin dan Tenaga Kerja Asing. 
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maupun data struktur organisasi bidang spinning B dan TI yang dimiliki oleh 

perusahaan,  tenaga kerja pendamping spinning B dan tenaga kerja pendamping TI. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang 

menambarkan dan menginterprestasikan arti dari data–data yang telah terkumpul 

dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang di 

teliti saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang 

keaadaan sebenarnya. Menurut M.Nazir (2003), tujuan deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta–

fakta, sifat–sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum tenaga kerja asing di PT. Apac Inti Corpora 

Dalam proses perekrutan seluruh pekerjanya baik tenaga kerja asing 

ataupun tenaga kerja pendamping, PT Apac Inti Corpora menggunakan sistem 

kontrak kerja, dimana dalam perekrutannya berdasarkan kebutuhan dan 

persyaratan dari perusahaan. Untuk perekrutan dan seleksi tenaga kerja asing,  

PT Apac Inti Corpora  yang berada di Kabupaten Semarang, Bawen ini berasal 

dari Overhead Office PT Apac Inti Corpora Jakarta. Tetapi untuk segala 

administrasi dan persyaratannya (ijin kerja tenaga kerja asing, paspor, visa, dll) 

pihak PT Apac Inti Coprpora Kabupaten Semarang lah yang memenuhi dan  

mengurusnya. Untuk penempatan bagian kerja tenaga kerja asing, ditentukan 

oleh bagian HRD Personalia dan bagian personalia dan legal. Pihak perusahaan 

juga memberikan beberapa fasilitas penunjang bagi tenaga kerja asing antara 

lain: Mes, Akomodasi (transportasi mobil), dan asuransi–asuransi lainnya. 

Sistem penggajian tenaga kerja asing menggunakan mata uang rupiah yang di 

transfer ke rekening tenaga kerja asing tersebut. 

Pada saat ini, untuk seluruh jumlah tenaga kerja di PT Apac Inti Corpora 

antara 6.300 orang (per Juni 2013) yang terdiri dari tenaga kerja asing dan 

tenaga kerja pendamping. Untuk tenaga kerja pendamping jumlah tenaga 

kerjanya lebih didominasi oleh kaum perempuan yang mampu mencapai 
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peresentase sebesar  75%. Dan untuk jumlah tenaga kerja asing sebanyak 10 

orang. Dari 10 tenaga kerja asing tersebut terdiri dari:  1 China, 5 India, 3 

Philipina, dan 1 Taiwan (9 laki – laki, 1 wanita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1  diatas, sebagian besar tenaga kerja asing di PT 

Apac Inti Corpora adalah laki – laki dan hanya ada satu perempuan. Hal ini 

dikarenakan, sebagaian tenaga kerja asing bekerja sebagai tekniksi dan pekerja 

lapangan. Untuk Xu Ji Gang dan Gupta menjadi  tenaga kerja asing paling lama 

bekerja di PT. Apac Inti Corpora yaitu selama 15 tahun, dengan lamanya tenaga 

kerja asing bekerja selama 15 tahun, tenaga kerja asing tersebut mampu 

berbahasa Indonesia. Selain itu, dari 10 tenaga kerja asing di PT. Apac Inti 

Corpora terdapat 5 orang atau 50 persen tenaga kerja asing berkewarganegaraan 

India. Seperti yang kita mengerti, bahwa India merupakan negara yang terkenal 

akan produksi, pengolahan bahan kainnya. 

 
No Nama 

tenaga kerja 
asing 

Jenis 
kelamin 

Usia 
tenaga 
kerja 
asing 

Kewarga
negaraan 

Bidang 
keahlian 

Lama 
bekerja 

Penguasaan 
bahasa tenaga 

kerja asing 

1 Xu Ji Gang Laki – Laki 45 th Taiwan Production 
and Laundry 

15 Th Bahasa Inggris 
Bahasa  China, 

Bahasa 
Indonesia 

2 Mr. Weng 
Yung Fu 

Laki – Laki 47 Th China Teknisi  
Spinning 

10 Th Bahasa Inggris 

3 Elmer Laki - Laki 43 Th Philipina Development 3 Th Bahasa Ingggris 

4 Christoper 
Macaculope 

Laki – Laki 45 Th Philipina Dyeing Denim 5 Th Bahasa Inggris 

5 Agnes 
Mancilla 

Perempuan 42 Th Philipina Quality 
Control 

5 Th Bahasa Inggris 

6 Gupta Laki – Laki 47 Th India Quality 
Control and 

Spinning 

15 Th Bahasa Inggris 
Bahasa 

Indonesia 
7 Sri Kant Ram Laki – Laki 50 Th India Elektric and 

Engineering 
10 Th India, Inggris 

8 Arif Kaliyar Laki – Laki 40 Th India IT 2 Th India, Inggris 

9 Nitin Sarma Laki – Laki 45 Th India Accounting 2 Th India, Inggris 

10 Sanjiv Laki – Laki 39 Th India Quality 
Control and 

Spinning 

3 Th Bahasa Inggris 

Tabel 4.1 
Data Tenaga Kerja Asing (per Juni 2013) di PT Apac Inti Corpora. 

Sumber:  Data Primer Perusahaan 2013 
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Sumber:   Data Primer Perusahaan 2013 

Para tenaga kerja asing tersebut dalam proses menjalanan kinerjanya 

harus memiliki job description yang jelas, sehingga dengan job description yang 

jelas akan membuahkan hasil kinerja yang optimal. Sebagai contohnya: 

 

 

Mr. Sanjiv 

Tenaga Kerja Asing bidang spinning B 

Mr. Arif  Kaliyar 

Tenaga Kerja Asing bidang TI 

Melakukan maintenance spare part secara 

berkala. Jika sewaktu-waktu terjadi trouble 

pada mesin dapat langsung ditangani, 

sehingga tidak mengganggu produksi. 

Menganalisa bisnis proses di masing – masing 

sistem TI. Proses analisa bisnis proses tenaga 

kerja asing diharapkan mampu mengkatikan 

produktifitas dan menciptakan kinerja yang 

efektif dan efisien. 

Memacahkan masalah proses spinning, 

mengatur biaya operasional dan 

menyampaikan pembelian spare part mesin 

spinning ke pihak Div.Manager Spinning B. 
Selain itu, Mr. Sanjiv juga menyampaikan target 

kerjanya, yaitu: 

“Minimal complaint and cost, maximum 

Production,and zero incident”. 

 

Melakukan problem solving pada bidang TI. 

Kemampuan tenaga kerja asing dalam problem 

solving sangat penting, karena dibutuhkan 

profesionality dalam menangani permasalahan 

yang muncul dalam TI. 

Memodifikasi dan repairing spare part yang 

ada, hal ini berfungsi untuk mengurangi 

biaya operasional perusahaan. 

Memodifikasi dan melakukan repairing di 

bidang kerja TI. Dengan adanya 

pengembangan dan modifikasi di bidang kerja, 

mampu memberikan trobosan terbaru dalam 

bidang TI. 

Memberikan training terhadap tenaga kerja 

magang atau tenaga kerja baru, dengan lama 

6 bulan – 1 tahun. Mr. Sanjiv melakukan 

proses transfer pengetahuan dan teknologi 

secara langsung. 

 

Memberikan transfer pengetahuan dan 

teknologi bagi tenaga kerja yang sedang 

mengalami permasalahan dalam pengoperasian 

maupun terhadap tenaga kerja magang atau 

tenaga kerja baru di bidang TI 

 

 

Dari tabel 4.2 diatas, setiap bidang kerja, tenaga kerja asing memiliki job 

description yang berbeda–beda, bergantung pada tujuan dan kebutuhan di setiap 

bidang kerja. Pada bidang kerja spinning B dan TI, tenaga kerja asing memiliki 

tugas untuk melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, melakukan 

repairing dan memodifikasi, selain itu juga melakukan problem solving pada 

bidang kerjanya. 

 

 

 

 

Tabel 4.2 
Perbandingan job description Tenaga Kerja Asing di bidang spinning B dengan bidang TI. 
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Pada table 4.3 diatas, seluruh tenaga kerja pendamping di PT Apac Inti 

Corpora laki-laki dan terdapat tiga dari sepuluh tenaga kerja pendamping yang 

ahli dalam quality control,  dan tenaga kerja pendamping di PT Apac Inti 

Corpora mampu berbahasa inggris baik pasif mau aktif. Kemampuan dalam 

bahasa Inggris sangatlah penting bagi tenaga kerja pendamping, dikarenakan 

tenaga kerja pendamping harus berinteraksi dengan tenaga kerja asing. 

Selain itu, job description juga akan mempengaruhi kinerja tenaga kerja 

pendamping: 

 

 

 

 

No Nama tenaga 
kerja 

pendamping 

Jenis 
kelamin 

Usia tenaga 
kerja 

pendamping 

Bidang keahlian 
tenaga kerja 
pendamping 

Penguasaan 
bahasa tenaga 

kerja 
pendamping 

Nama 
Tenaga 

Kerja Asing 

1 Bp. Nanang Laki - Laki 45 Th Production and 
Laundry 

Bahasa Inggris Xu Ji Gang 

2 Bp. Bambang Laki - Laki 40 Th Teknisi  Spinning Bahasa Inggris Mr. Weng 
Yung Fu 

3 Bp. Eko Sunarno Laki - Laki 48 Th Development Bahasa Inggris Elmer 

4 Bp. Aris 
Setyawan 

Laki - Laki 37 Th Dyeing Denim Bahasa Inggris Christoper 

5 Bp. Didik Ustadi Laki - Laki 42 Th Quality Control Bahasa Inggris Agnes 

6 Bp. 
Abdulrahman 

Laki - Laki 48 Th Quality Control 
and Spinning 

Bahasa Inggris Gupta 

7 Bp. Yoyok  A.T.P Laki - Laki 40 Th Elektric and 
Engineering 

Bahasa Inggris Sri Kant 
Ram 

8 Bp. Bagus 
Prasetyo 

Laki - Laki 34 Th TI Bahasa Inggris Arif Kaliyar 

9 Bp. Dudik Laki - Laki 45 Th Accounting Bahasa Inggris Nitin Sarma 
10 Bp. Tarjuki Laki - Laki 45 Th Quality Control 

and Spinning 
Bahasa Inggris Sanjiv 

Tabel 4.3 
Data Tenaga Kerja Pendamping (per Juni 2013) di PT Apac Inti Corpora. 

Sumber:  Data Primer Perusahaan 2013 
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Tabel 4.4 
Perbandingan job description Tenaga Kerja  Pendamping di bidang spinning B dengan bidang TI. 

 

Sumber:   Data Primer Perusahaan 2013 

 

Bapak Tarjuki 

Tenaga kerja pendamping bidang spinning B 

Bapak Bagus Prasetyo 

Tenaga kerja pendamping bidang TI 

Memberikan informasi mengenai hal-hal 
keadaan atau kondisi dilapangan, baik 
melaporkan hasil kinerja maupun kondisi 
mesin. 
 

Tenaga kerja pendamping sebagai media 
perantara penyampaian kritik,  dan saran 
kinerja, baik dari tenaga kerja asing ke 
staff pekerja, maupun dari Staff ke tenaga 
kerja asing. 

Menjadi partner kerja yang baik bagi tenaga 

kerja asing dan staff karyawan dalam melakukan 

proses problem solving. 
 

Membantu tenaga kerja asing dalam 
melakukan proses surat menyurat dan 
penulisan email. Ini menjadi tugas tenaga 
kerja pendamping, dikarenakan tenaga 
kerja asing tersebut hanya fasik dalam 
berbicara saja, namun tidak fasik dalam 
proses penulisan bahasa indonesia. 

Jika terjadi pemasalahan pada kinerja yang 
tidak dapat dipecahkan, pihak tenaga kerja 
pendampinglah yang akan membawa 
permasalahan tersebut ke Dev.Manager. 
Dengan harapan, mendapatkan solusi yang 
terbaik. 

Menciptakan situasi sharing masalah yang 
muncul proses kerja. Dalam tugas ini, 
tenaga kerja pendamping bertindak 
sebagai moderator dalam penyelesaian 

masalah yang ada. 

 

  Dari tabel 4.2 dan table 4.4, bahwa setiap tenaga kerja asing maupun 

tenaga kerja pendamping memiliki  job description  yang berbeda-beda 

bergantung pada tanggung jawab kinerja di bidangnya. Oleh karena itu, disetiap 

bidang kerja dibutuhkan penetapan job description yang jelas, sehingga target 

kerja dapat tercapai. 

4.2 Tujuan dan manfaat perusahaan menggunakan Tenaga Kerja Asing di PT 

Apac Inti Corpora 

Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, sebuah perusahaan 

dibutuhkan sebuah proses transfer pengetahuan dan teknologi dilakukan 

dengan cara perusahaan mendatangkan tenaga kerja asing ke perusahaanya. 

Tujuan  dan manfaat PT Apac Inti Corpora menggunakan tenaga kerja asing 

adalah : 

1. Dengan adanya tenaga kerja asing di perusahaan , pihak tenaga kerja 

pendamping mampu mendapatkan wawasan, pengetahuan dan terjadi 
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transfer knowladge / skill dari tenaga kerja asing tersebut.  Seperti yang 

diakui oleh HRD PT Apac Inti Corpora, bahwa: 

“Saat ini, setelah tenaga kerja pendamping dan tenaga kerja lainnya 

mendapatkan transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing, 

mereka mampu memecahkan permasalahan teknis maupun non teknis yang 

terjadi pada kerjanya, sehingga tenaga kerja asing hanya melakukan 

controlling terhadap kondisi lapangan.” 

 

2. Untuk meningkatkan performance perusahaan baik dari sisi produksi 

atau non produksi. Dengan meningkatnya performance perusahaan, 

perusahaan dapat bersaing di pasar global, baik dipasar dalam negeri 

maupun pasar internasional. Sebagai buktinya:  

Berdasarkan Laporan Tahunan 2012 Annual Report, membuktikan 

bahwa, PT Apac Inti Corpora mengalami peningkata pada produksi Yarn  

pada tahun 2010 = 324,563 bales mengalami peningkatan pada tahun 

2011 = 348,125 bales dan untuk produksi Grey Fabric juga mengalami 

peningkatkan dari tahun 2010 = 34,62 bales dan pada tahun 2011 = 

34,80 bales.  Selain itu, PT Apac Inti Corpora mengekspor produknya ke 

70 negara yaitu skitar 70% ke pasar Amerika Utara & Selatan, Eropa, 

Asia, Afrika dan Australia dan sisanya 30% untuk pasar domestik. Nilai 

ekspor rata-rata USD 238 juta per tahun (www.apacinti.com).  

3. Dengan adanya tenaga kerja asing tersebut, perusahaan secara tidak 

langsung dapat menambah jaringan kerja. HRD PT Apac Inti Corpora 

memberikan contohnya, yaitu:  

“Jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja asing atau speare part 

baru, maka tenaga kerja asing yang sudah ada diharapkan mampu 

memberikan rujukan atau solusi yang tepat.” 

Dengan menambahnya jaringan kerja, mampu mengatasi permasalahan 

yang muncul yang harus melibatkan bantuan dari pihak eksternal 

perusahaan. 

 

Dilihat dari Keppres 75 Tahun 1995, kewajiban perusahaan wajib 

menunjuk Tenaga Kerja Indonesia untuk menjadi tenaga kerja pendamping 

pada jenis pekerjaaan yang dipegang tenaga kerja asing.  

HRD PT. Apac Inti Corpora memberikan beberapa kriteria untuk menjadi 

tenaga kerja pedamping bagi tenaga kerja asing, yaitu : 

http://www.apacinti.com/
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1. Dalam proses penentuan dan perekrutan tenaga kerja pendamping, HRD 

PT Apac Inti Corpora mengatakan:  

“Perekrutan tenaga kerja pendamping melihat berdasarkan bidang 

keahlian secara tenik yang dimiliki oleh calon tenaga kerja pendamping.” 

Dengan perekrutan tenaga kerja pendamping secara tepat dan sesuai 

dengan keahliannya, diharapkan calon tenaga kerja pendamping nantinya 

mampu mengatasi permasalahan yang muncul di bidang kerja. 

2. Seperti yang diakui oleh  pihak HRD PT Apac Inti Corpora dalam proses 

perekrutannya, mengatakan bahwa :  

“Setiap calon tenaga kerja pendamping harus mampu menguasai bahasa 

asing baik pasif maupun aktif, minimal mampu berbahasa inggris.”  

Hal ini penting, dikarenakan dalam proses kinerjanya tenaga kerja 

pendamping selalu berinteraksi dan berhubungan dengan tenaga kerja 

asing. 

3. Untuk kriteria ini, proses perekrutannya calon tenaga kerja pendamping 

dilakukan dalam lingkup perusahaan diutamakan terlebih dahulu dari 

pada mencari tenaga kerja asing dari luar perusahaan. Seperti yang 

diakui oleh HRD PT Apac Inti Corpora mengatakan bahwa: 

“Setiap calon tenaga kerja pendamping harus memiliki posisi jabatan 

secara struktural di bidang kerja sebelumnya. Contohnya seperti : tenaga kerja 

A yang sebelumnya berposisi sebagai kepala bagian produksi. Dengan 

demikian, calon tenaga kerja A tersebut masuk dalam kriteria sebagai calon 

tenaga kerja pendamping.” 

Jika perekrutannya calon tenaga kerja pendamping dilakukan dalam 

lingkup perusahaan, calon tenaga kerja pendamping dinilai sudah 

mengetahui sistem kinerja dan peraturan kerja di perusahaan. Dengan 

demikian, untuk menjadi tenaga kerja pendamping bagi tenaga kerja 

asing dibutuhkan profesionalitas, sehingga pengalaman kerja sangatlah 

penting. 

 

HRD PT. Apac Inti Corpora memberikan penjelasan, terdapat tiga aspek 

bidang kerja untuk tenaga kerja asing yaitu Spinning (bagian pemintalan), 

Engineering (bagian teknisi), Weaving (bagian penenunan). Untuk mencapai 
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tujuan perusahaan, PT Apac Inti Corpora menempatkan tenaga kerja asing dan 

teanga kerja pendamping di setiap bagian bidang kerja. 

Untuk mencapai tujuan dari perusahaan, perusahaan harus menentukan job 

description yang jelas, demikian penjelasan Bapak Ramijan untuk job 

description tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping :  

 

 

Job description Tenaga Kerja Asing 

 

Job description Tenaga Kerja 

Pendamping 

Mendukung kemajuan dan kelancaran 

bisnis proses yang efektif, efisien di 

perusahaan. 

Mendampingi pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan  Tenaga 

Kerja. 

Menganalisa bisnis proses dan  

permasalahan di masing – masing bagian 

bidang kerjanya. 

 

Mengelola dan memantau kinerja 

dibidang kerja Tenaga Kerja agar 

kinerja Tenaga Kerja dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. 

Melakukan problem solving pada bagian 

kerjanya. 

 

Membantu dan memberikan motivasi 

terhadap Tenaga Kerja dalam 

melakukan program solving. 

Mengembangkan bidang kerjanya. 

 

Menjadi perantara komunikasi antara 

tenaga kerja dengan tenaga kerja 

asing, jika terdapat sebuah 

permasalahan dalam kerja.  
Sumber: Data Primer Perusahaan 2013 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dalam menjalankan job description 

tersebut tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping harus mampu bekerja 

sama. Selain itu, tenaga kerja asing maupun tenaga kerja pendamping harus 

mampu melakukan problem solving jika terjadi permasalahan pada bagian 

kerjanya. 

  

4.3 Tahapan transfer pengetahuan dan teknologi dari Tenaga Kerja Asing ke 

Tenaga Kerja Pendamping di PT Apac Inti Corpora. 

 

Berdasarkan seperti yang tertulis pada Keppres 75 Tahun 1995 

menyatakan bahwa mewajibkan pengguna tenaga kerja asing melaksanakan 

program alih teknologi dari tenaga kerja asing ke Tenaga Kerja Indonesia, 

disamping itu pengguna tenaga kerja asing wajib menunjuk Tenaga Kerja 

Tabel 4.5 
Job description Tenaga Kerja  Asing dan Tenaga Kerja Pendamping di PT. Apac Inti Corpora. 
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Indonesia sebagai pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang oleh tenaga 

kerja asing, serta menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi Tenaga Kerja 

Indonesia yang dikerjakan sendiri atau menggunakan jasa pihak ke tiga.  

Dalam proses transfer pengetahuan dan teknologi, PT Apac Inti Copora 

menggunakan tenaga kerja pendamping. Dalam proses penentuan tenaga kerja 

pendamping, perusahaan melihat berdasarkan keahlian secara tenik yang 

dimiliki oleh calon tenaga kerja pendamping. Dengan demikian, diharapkan 

tenaga kerja pendamping mampu melakukan proses run-up dan integrasi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak HRD PT Apac Inti Corpora, 

diperoleh data yang sesuai dengan proses tahapan transfer pengetahauan 

menurut penelitian Szulanski (1996) terdiri dari tiga tahap yaitu: Tahap Inisiasi – 

Implementasi - Rump up - Integrasi. Maka penerapan ke tahap transfer tersebut di 

PT. Apac Inti Corpora menjadi : 

 

 

 

 

 

 

Inisiasi:  

Tahap dimana PT apac Inti Corpora mulai memutuskan untuk menggunakan 

tenaga kerja asing. Serta menunjuk seorang tenaga kerja pendamping untuk 

mendampingi tenaga kerja asing dalam melakukan kinerjanya. Selain itu, PT 

Apac Inti Corpora mulai menentukan target kerja dan job description bagi 

tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping. 

Implementasi: 

Tahap dimana tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping di PT Apac Inti 

Corpora mulai melakukan job description dengan interkasi dan komunikasi 

untuk melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi untuk mencapai 

sebuah target kerja. 

Rump-up: 

Tahap dimana tenaga kerja pendamping mulai menggunakan pengetahuan yang 

di dapat dari tenaga kerja asing, dengan cara mengidentifikasi dan memecahkan 

permasalahan yang terjadi di bidang kerja. 

Bagan   4.1    
Bagan Tahap  Proses Transfer Pengetahuan dan Teknologi  

IMPLEMENTASI INISIASI INTEGRASI RUMP - UP 
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Integrasi: 

Tahap dimana tenaga kerja pendamping mulai mendapatkan hasil setelah 

menggunakan pengetahuan yang di dapat dari tenaga kerja asing. Serta, tenaga 

kerja pendamping sudah mampu melakukan proses transfer pengetahuan dan 

teknologi kepada tenaga kerja lainnya. 

 

Lain halnya proses transfer pengetahuan dan teknologi dibidang spinning 

B, memiliki urutan tahapan yang sama seperti tahapan Szulanski (1996) dalam 

proses tahapan transfer pengetahuan dan teknologi: 

 Proses transfer pengetahuan dan teknologi di bidang spinning B, tanpa 

menggunakan tahap inisiasi. Karena, untuk keputusan perlunya melakukan 

transfer (tahap inisiasi) telah dilakukukan oleh pihak perusahaan. 

 Tahapan awal implementasi , tahap dimana tenaga kerja asing spinning B 

mulai melakukan komunikasi/ interaksi terhadap Spinning OE Manager 

(tenaga kerja pendamping), Sect. Head Mtc, Sect. Head Produksi, Sect Head 

A, Sect Head B, Sect Head C.  

Selain itu, ketika Spinning OE Manager (tenaga kerja pendamping), Sect. 

Head Mtc, Sect. Head Produksi, Sect Head A, Sect Head B, Sect Head C 

melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi kepada bagian SPV, 

Technican / Operator dan sampai kepada bagian Tech. BI, Tech. Cd dan 

Tech. Dr, Tech. OE atau kepada Opr. BI, Opr. Cd dan Opr. Dr, Opr. OE juga 

menjadi bagian dari tahap implementasi.  

 Tahap rump-up menjadi tahap selanjutnya, tahap dimana seluruh tenaga 

kerja yang terlibat dalam proses transfer pengetahuan dan teknologi mampu 

menggunakan pengetahuan yang telah didapatkan, dengan cara 

mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang terjadi di bidang 

kerja spinning B. 

 Tahap akhir proses transfer pengetahuan dan teknologi di bidang spinning B 

adalah tahap integrasi, tahap dimana seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam 

proses transfer pengetahuan dan teknologi mulai menerima hasil yang 

memuaskan dan mampu memberikan transfer pengetahuan dan teknologi 

terhadap tenaga kerja baru atau tenaga kerja magang di bidang spinning. 

 



24 
 

 

 

Proses transfer pengetahuan dan teknologi pada spinning dimulai dari 

tahap tenaga kerja asing yang mentransfer pada Spinning OE Manager (tenaga 

kerja pendamping), Sect. Head Mtc, Sect. Head Produksi, Sect Head A, Sect 

Head B, Sect Head C. Kemudian Bagian Sect. Head Mtc, Sect. Head Produksi, 

Sect Head A, Sect Head B, Sect Head C memberikan pengetahuan dan teknologi 

yang telah didapat dari tenaga kerja asing kepada bagian SPV, selanjutnya 

bagian SPV melakukan transfer pengetahuan kepada Technican / Operator. Lalu 

bagian Technican / Operator memberikan transfer pengetahuan dan teknologi 

kepada bagian Tech. BI, Tech. Cd dan Tech. Dr, Tech. OE atau kepada Opr. BI, 

Opr. Cd dan Opr. Dr, Opr. OE. Proses ini tidak hanya di lakukan oleh tenaga 

kerja asing, namun Spinning OE Manager (tenaga kerja pendamping) juga 

melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi di setiap bagian kerja.  

Selain itu, tenaga kerja asing dan Spinning OE Manager (tenaga kerja 

pendamping) juga melakukan transfer dan controling ke lapangan. Sehingga, 

dengan turun ke lapangan dan melakukan controling, proses transfer 

pengetahuan dan teknologi dapat terjadi dimana, kapan dan kepada siapa saja. 

 

Berdasarkan stuktur bagan diatas, Bapak Tarjuki memberikan penjelasan, yaitu:  

Bagan   4.2 
Proses transfer pengetahuan dan teknologi di bidang Spinning B 
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Sumber:   Data Primer Perusahaan 2013 

“Mengenai kinerja tenaga kerja asing. Dalam stuktur bagan,  antara Expatriate 

dan Spinning OE Manager memiliki kedudukan yang sama dan mereka dapat saling 

bekerja sama dalam mengembangkan produk dan memecahkan masalah yang terjadi 

pada proses spinning B. Dan secara kebetulan, Spinning OE Manager sekaligus 

menajabat tenaga kerja pendamping.”  
 

Untuk menjelaskan proses tahapan transfer pengetahuan dan teknologi di 

bidang TI, Bapak Bagus Prasetyo memaparkan gambaran struktur di bidang TI, 

yaitu :  

 

 

 

 

Bapak Bagus Prasetyo selaku tenaga kerja pendamping dari Mr. Arif 

Kaliyar di bidang TI mengatakan, bahwa:  

“Dalam proses tahapan transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja 

asing ke tenaga kerja pendamping terutama di bidang TI mengalir begitu saja, tidak 

ada tahapan proses yang baku. Proses tahapan terjadi, seperti halnya interaksi antar 

rekan kerja saja, antara pimpinan dan bawahan.” 

 

Dalam menyelesaikan permasalahan dalam kinerjanya, pihak staff 

melaporkan permasalahannya ke pihak season head terlebih dahulu, jika 

Bagan   4.3 
Bagan Struktur Oraganisasi di bidang  TI 
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permasalahan belum terpecahkan, maka pihak season head melaporkan 

permasalahan ke manager technical (tenaga kerja asing), dan pihak manager 

technical (tenaga kerja asing) yang akan memecahkan masalah dengan 

melakukan transfer pengetahuan dan teknologi ke staff dan season head. 

Terkadang, pihak manager technical (tenaga kerja asing) melakukan controling 

and evaluation ke lapangan. Sehingga, proses transfer pengetahuan dan 

teknologi di bidang TI, tenaga kerja asing bertindak sebagai manager technical, 

proses transfer pengetahuan dan teknologi tidak hanya dilakukan kepada 

bagaian season head (technical (tenaga kerja pendamping) dan programer) saja, 

tetapi juga terhadap seluruh staff  yang ada di bidang TI.  

 

Dibidang TI juga memiliki urutan tahapan yang berbeda dari tahapan 

Szulanski (1996) dalam melakukan proses tahapan transfer pengetahuan dan 

teknologi: 

 Tahap implementasi menjadi proses awal transfer pengetahuan dan 

teknologi di bidang TI ini, dimana pihak tenaga kerja asing secara langsung 

menjalin komunikasi/ interaksi terhadap pihak season head (technical 

(tenaga kerja pendamping) dan programer) dalam rangka melakukan proses 

transfer pengetahuan dan teknologi. Selain itu, ketika pihak season head 

(technical (tenaga kerja pendamping) dan programer) melakukan proses 

transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak staff juga menjadi bagian 

dari tahap implementasi 

 Untuk tahap ke duanya adalah tahap rump-up yaitu pihak season head 

(technical (tenaga kerja pendamping) dan programer) dan pihak staff 

mampu melakukan identifikasi dan problem solving  di bidang TI. 

 Tahap integrasi menjadi tahap akhir proses transfer pengetahuan dan 

teknologi di bidang TI, yaitu pihak – pihak yang terlibat dalam proses 

transfer pengetahuan dan teknologi menerima hasil yang memuaskan setelah 

menggunakan pengetahuan yang telah didapatkannya, serta mampu 

melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja 

baru atau tenaga kerja magang di bidang TI. 

 



27 
 

Berdasarkan perbandingan tahapan proses transfer pengetahuan dan teknologi 

menurut Szulanski (1996), proses tahapan transfer pengetahuan dan teknologi 

bidang TI dan bidang spinning memiliki tahapan transfer pengetahuan dan 

teknologi menurut Szulanski (1996). Akan tetapi secara stuktural bidang TI 

lebih sederhana dan efektif dibandingkan dengan di bidang spinning, 

dikarenakan secara sturuktural di bidang TI tidak memiliki banyak tingkatan 

jabatan, sehingga proses transfer pengetahuan dan teknologi lebih mudah terjadi 

dan mudah untuk melakukan controling. 

 

Selain itu, terdapat faktor pendorong kesuksesan terlaksananya sebuah tahapan 

proses transfer pengetahuan dandan teknologi, adalah : 

1. Pengetahuan yang di transfer 

Untuk faktor pengetahuan yang di transfer, Bapak Ramijan selaku 

HRD PT. Apac Inti Corpora memberikan pernyataan, bahwa:  

“Pengetahuan yang di transfer yang dilalukan oleh tenaga kerja asing 

terhadap tenaga kerja pendamping atau tenaga kerja lainnya, dinilai dapat 

dipercaya dan mampu memberikan pengetahuan baru bagi tenaga kerja 

pendamping atau tenaga kerja lainnya. Hal ini didukung sebagian besar 

tenaga kerja asing memiliki keahlian khusus dilapangan dan penempatatan 

kerjanya kami sesuaikan dengan bidang keahliannya”. 

 

2. Sumber pengetahuan 

Berdasarkan pengalaman dalam melakukan pendampingan terhadap 

tenaga kerja asing, Bapak Tarjuki selaku perwakilan tenaga kerja 

pendamping spinning B memberikan pengakuan, bahwa: 

“Tenaga kerja asing di PT. Apac Inti Corpora sangat terbuka dalam 

melakukan transfer pengetahuan dan teknologi. Keinginan untuk berbagi 

pengetahuan dan keahlian sangat besar. Sehingga, proses transfer 

pengetahuan dan teknlogi dapat berjalan dengan baik”. 

 

3. Penerima transfer pengetahuan 

Dalam hal ini, penerima transfer pengetahuan yaitu tenaga kerja 

pendamping dan tenaga kerja lainnya. Penerima transfer pengetahuan 

dinilai telah mampu menerima, menyerap, dan mengimplementasikan 

pengetahuan tersebut.  HRD PT Apac Inti Corpora juga memaparkan, 

bahwa:  

“Dengan adanya sumber pengetahuan (tenaga kerja asing) yang 

melakukan transfer pengetahuan, para tenaga kerja pendamping atau tenaga 

kerja lainnya mampu memecahakan permasalahan dalam kerjanya dengan 
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baik, sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan performance 

perusahaan”. 

 

4. Hubungan  penerima transfer ( tenaga kerja pendamping atau tenaga 

kerja lainnya) dan sumber pengetahuan (tenaga kerja asing). 

Hubungan penerima transfer dan sumber pengetahuan sangat dekat. 

Seperti yang diakui pada bagian speanning B, Bapak Tarjuki 

mengatakan, bahwa:  

“Tenaga kerja asing kami juga melakukan controlling lapangan, 

sehingga proses transfer pengetahuan dan teknologi dapat terjadi dimana, 

kapan dan ke siapa saja, dan mampu menciptakan hasil kinerja yang efektif 

dan efisien”. 

 

4.4  Kendala yang dihadapi oleh PT Apac Inti Corpora dalam melakukan 

proses Transfer Pengetahuan dan Teknologi dari Tenaga Kerja Asing ke 

Tenaga Kerja Pendamping. 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak perusahaan (HRD PT Apac Inti 

Corpora), tenaga kerja pendamping dan tenaga kerja asing.  Terdapat beberapa 

kendala yang di hadapi oleh pihak perusahaan, tenaga kerja pendamping dan 

tenaga kerja asing di PT Apac Inti  Corpora dalam  melakukan proses transfer 

pengetahuan dan teknologi adalah  

 

 

 

Tenaga kerja asing Tenaga kerja pendamping 

Belum mampu melakukan komunikasi 

bahasa indonesia secara tidak langsung 

(penulisan surat, email, memo). 

Adanya rasa sungkan karena adanya 

perbedaan level jabatan, dimana tenaga 

kerja asing memiliki jabatan lebuh 

tinggi 

Kedatangan Spare part yang dipesan 

oleh tenaga kerja asing ke pihak 

perusahaan, sering mengalami 

keterlambatan. 

Perbedaan pola pikir dalam 

penyampaian sebuah gagasan/ 

pemikiran dalam memecahkan sebuah 

permasalahan 

Membutuhkan konsistensi kerja di 

setiap bidang kerja. Diharapkan 

Ketidaksesuaian kemampuan tenaga 

kerja asing dengan permasalahan yng 

Tabel 4.6 
Masalah yang dihadapi  Tenaga Kerja  Asing dan Tenaga Kerja Pendamping dalam melakukan 
proses transfer pengetahuan dan teknologi 
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kinerja tim yang solid dan satu tujuan. muncul di bidang kerja. 

 

1. Komunikasi 

Kendala tenaga kerja pendamping dan tenaga kerja asing di PT Apac Inti  

Corpora dalam melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi, 

menurut Bapak Ramijan selaku HRD mengatakan, bahwa:  

“Secara umum, faktor komunikasi dan bahasa menjadi kendala yang di 

hadapi oleh tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping, ini dikarenakan 

adanya perbedaan kemampuan dalam berkomunikasi antara tenaga kerja 

asing dengan tenaga kerja pedamping. Sehingga, dapat mempengaruhi proses 

komunikasi dalam menyampaikan materi pengetahuan dan teknologi dari 

tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping.” 

 

Berdasarkan pengalamannya melakukan proses pendampingan terhadap 

tenaga kerja asing di bidang TI, Bapak Bagus Prasetyo memaparkan 

bahwa:  

“Dalam proses penulisan surat, saya selaku tenaga kerja pedamping 

membantu dalam hal pembuatan surat melakui email, surat pengiriman 

barang, surat keputusan, dll. Namun, untuk proses komunikasi Tenaga Kerja 

Asing bidang TI kami sudah cukup fasik dalam berbicara.”  

 

Terdapat kendala yang dialami tenaga kerja pendamping di bidang 

spinning B, Bapak Tarjuki mengutarakan bahwa: 

“Hanya kendala bahasa saja,  kendala tersebut muncul pada saat 

permulaan saja. Tapi, kendala tersebut dapat teratasi dengan dukungan dari 

lingkungan kerja sekitar kami yang mampu mendukung proses pendekatan 

personal tersebut.” 

 

Baik dari pandangan kendala perusahaan maupun kendala yang dialami 

oleh setiap bidang kerja, kendala bahasa dalam melakukan komunikasi 

antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping mampu 

menghambat proses terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi. 
 

2. Budaya 

Perbedaan budaya dan rasa sungkan mampu mempengaruhi proses 

transfer teknologi dan pengetahuan, sikap manajerial, ideologi 

manajerial.  Selain itu, hal itu juga diakui oleh HRD PT. Apac Inti 

Corpora, bahwa: 

“Perbedaan budaya mengakibatkan seorang tenaga kerja asing maupun 

seorang tenaga kerja pendamping mengalami kesulitan untuk memahami dan 

mempelajari antara materi transfer satu dengan materi yang lainnya. Selain itu 

rasa sungkan juga menjadi kendala yang di hadapi oleh tenaga kerja 
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pendamping, dikarenakan adanya perbedaan level jabatan, dimana tenaga 

kerja asing memiliki jabatan lebih tinggi.” 

 

3. Pola Pikir 

Perbedaan dalam pola pikir dapat mempengaruhi kinerja dari tenaga 

kerja pendamping dan tenaga kerja asing dalam melakukan problem 

solving dan dalam melakukan proses tranasfer pengetahuan dan 

teknologi. Seperti yang diakui oleh HRD PT. Apac Inti Corpora, 

menjelaskan: 

“Dengan adanya perbedaan pola pikir mampu mempengaruhi tenaga 

kerja asing dan tenaga kerja pendamping dalam melakukan memecahan 

masalah kinerja dan mampu mempengaruhi dalam menyampaikan sebuah 

gagasan / pemikiran / pendapat tentang proses transfer pengetahuan dan 

teknologi.” 

 

4. Ketidaksesuaian antara jenis masalah yang muncul dalam kerja dengan 

kemampuan Tenaga Kerja Asing.  

Dalam kendala ini, Bapak Bagus Prasetyo selaku tenaga kerja 

pendamping  TI memberikan penjelasan, bahwa:  

“Masalah yang muncul seringkali tidak sesuai dengan solusi yang 

diberikan oleh Tenaga Kerja Asing. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan 

kemampuan tenaga kerja asing kami hanya sebatas sebagai manajer dibidang 

TI. Oleh karena itu, pihak season head yang memberikan solusi. Sebagai 

contohya, bidang TI sedang mengalami masalah pada jaringan internet 

perusahaan, pihak tenaga kerja asing tidak mampu memberikan solusi, 

sehingga pihak season head  bagian teknisilah yang memberikan solusi.” 

 

Ketidaksesuaian masalah yang muncul dengan kemampuan tenaga kerja 

asing, dinilai mampu menghambat dalam melakukan proses problem 

solving dan mampu menghambat proses kinerja dari perusahaan. 

5. Konsistensi kinerja 

Konsistensi kinerja menjadi hal penting dalam melakukan sebuah 

pekerjaan. Seperti yang dikeluhkan oleh Mr. Sanjiv selaku tenaga kerja 

asing bagian spinning B, bahwa: 

“Membutuhkan kinerja tim yang baik, solid dan satu tujuan. Menurut 

pandangan saya, akhir-akhir ini kinerja tim dibidang spinning B mengalami 

penurunan. Dan saat ini, dalam kinerja di butuhkan sebuah konsistensi kerja. 

Dengan, adanya kendala yang dirasakan oleh Mr.Sanjiv, Mr.Sanjiv 

mengharapkan dari pihak Div.Manager Spinning B, pihak HRD dan pihak 

Spinning OE Manager  mampu mempertahankan tenaga kerja tersebut dengan 

memberikan motivasi atau lainnya.” 
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Jika dalam perusahaan memiliki kendala pada kinerja tim yang kurang 

naik dan kurang solid, dapat berdampak pada pencapaian hasil kinerja 

yang kurang maksimal. 

6. Sarana / fasilitas penunjang 

Untuk kendala saran / fasilitas, Mr. Sanjiv juga menyampaikan, bahwa: 

“Keterlambatan pihak perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pesanan 

spare part mesin spinning.”  

 

Keterlambatan ini, sangat berpengaruh terhadap mesin–mesin lainnya 

yang menyebabkan proses produksi dan proses transfer pengetahuan dan 

teknologi menjadi terhambat. 

 

Namun, pihak HRD juga memberikan solusi untuk mengatasi kendala–kendala 

yang terjadi dalam proses transfer pengetahuan dan teknologi, yaitu  dengan: 

 

1. Segala masalah yang muncul dalam proses transfer pengetahuan dan 

teknologi di sampaikan ke forum besar untuk mendapatkan sebuah 

evaluasi target. 

2. Untuk mengatasi kendala faktor bahasa dalam melakukan komunikasi 

antar tenaga kerja pendamping dengan tenaga kerja asing, pihak 

perusahaan mengadakan sebuah training untuk meningkatkan intensitas 

komunikasi di setiap unit kerja. (misal: Training Communication Inten). 

3. Untuk mengatasi permasalahan kendala perbedaan budaya dan rasa 

sungkan, pihak perusahaan lebih menekankan pada pendekatan secara 

personal dan mendidik tenaga kerja asing tersebut dengan secara budaya 

kita. 

4. Untuk mengatasi permasalahan kendala perbedaan pola pikir, pihak 

perusahaan mengadakan training. (misal: training character and 

leadership). 

5. Untuk mengatasi faktor ketidaksesuaian jenis masalah yang muncul 

dalam kerja dengan kemampuan tenaga kerja asing, Bapak Ramijan 

selaku HRD PT. Apac Inti Corpora memberikan pernyataan solusinya, 

bahwa:  

“Untuk permasalahan ini, kami akan lebih teliti dan selektif dalam 

melakukan penempatan tenaga kerja asing. Sehingga,  proses problem solving 

dapat terjadi sesuai dengan permasalahan yang muncul dalam kinerja. Jika 
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permasalahan belum terpecahkan, maka pihak HRD akan menyampaikan 

permasalahan ini dalam forum besar evaluasi kerja ”. 

 

6. Untuk mengatasi kendala konsistensi kerja, pihak perusahaan akan 

memberikan motivasi kerja, training kerja, pemberian kompensasi atau 

lainnya. 

 

4.5  Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dari pihak narasumber yaitu HRD PT. 

Apac Inti Corpora,  jumlah Tenaga Tenaga Kerja Asing di PT. Apac Inti 

Corpora sebanyak 10 orang. Dari 10 tenaga kerja asing tersebut terdiri dari:  1 

China, 5 India, 3 Philipina, dan 1 Taiwan (9 laki – laki, 1 wanita). Tenaga Kerja 

Asing tersebut bekerja di bidang spining, engineering, dan weaving. Dengan 

adanya Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Pendamping di perusahaan, 

sehingga terjadi proses Transfer Pengetahuan dan Teknologi dari Tenaga Kerja 

Asing ke Tenaga Kerja Pendamping. Dalam melakukan pekerjaannya, Tenaga 

Kerja Asing memiliki job description dan Tenaga Kerja Pendamping. Dengan 

adanya job description yang jelas, pasti akan dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Dilihat dari sisi pihak perusahaan, bapak Ramijan selaku HRD PT. Apac 

Inti Corpora mengatakan dengan adanya Tenaga Kerja Asing di perusahaan 

terbukti telah mampu meningkatkan performance perusahaan baik dari sisi 

produksi atau non produksi, serta secara tidak langsung mampu menambah 

jaringan kerja bagi perusahaan. Sedangkan dilihat dari sisi pihak Tenaga kerja 

pendamping, tenaga kerja pendamping  mampu mendapatkan wawasan, 

pengetahuan dan terjadi transfer knowledge/skill yang baru dari tenaga kerja 

asing tersebut.  Dengan demikian, tujuan perusahaan telah tercapai.  

Akan tetapi, dari sisi pihak tenaga kerja pendamping, keberadaan tenaga kerja 

asing sangatlah membantu perusahaan dalam melakukan manajerial bidang 

kerjanya, memecahkan masalah yang muncul dalam proses produksi, modifikasi 

spare part, dan memberikan transfer pengetahuan dan teknologi terhadap tenaga 

kerja.  

Untuk proses tahapan proses transfer pengetahuan dan teknologi, PT Apac 

Inti Corpora menggunakan tahap yang di kemukakan oleh Szulanski (1996) 

yaitu terdiri dari tahap inisiasi, implementasi, rump-up, dan integrasi. Untuk 

melalui tahap – tahap tersebut membutuhkan sebuah proses. Lamanya untuk 
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mencapai tahap – tahap tersebut bergantung pada kemampuan, ketrampilan 

setiap tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping. Untuk penempatan 

tenaga kerja asing dan pendamping di lihat berdasarkan keahlian kemampuan 

tekniknya. Akan tetapi, disetiap bidang produksi memiliki tahap dan proses 

transfer pengetahuan dan pengetahuan yang berbeda-beda, tahapan dan proses 

transfer pengetahuan dan teknologi tergantung pada jenis bidang dan struktur 

organisasinya. Tahapan dan proses transfer pengetahuan dan teknologi 

menentukan efektifitas dan efisiensi kinerja bidang tersebut. 

Sebagian kendala yang dihadapi oleh pihak perusahaan, tenaga kerja asing 

dan tenaga kerja pendamping di PT Apac Inti Corpora dalam melakukan transfer 

pengetahuan dan teknologi adalah komunikasi, budaya, pola pikir, 

ketidaksesuaian antara jenis masalah yang muncul dalam kerja dengan 

kemampuan tenaga kerja asing, konsistensi kinerja dan sarana / fasilitas 

penunjang.  

Akan tetapi kendala tersebut  dapat diatasi oleh perusahaan. Upaya yang 

dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan segala 

masalah yang muncul pada proses transfer pengetahuan di sampaikan ke forum 

besar untuk mendapatkan sebuah evaluasi target, mengadakan sebuah training 

untuk meningkatkan intensitas komunikasi di setiap unit kerja (misal: Training 

Communication Inten ) dan lebih menekankan pada pendekatan secara personal 

dan mendidik tenaga kerja asing tersebut dengan secara budaya kita, serta 

memberikan dorongan pendekatan non hierarki (membangaun hubungan 

personal).  

Untuk mengatasi permasalahan kendala perbedaan pola pikir, pihak perusahaan 

mengadakan sebuah training. (misal: training character and leadership).  

Sedangkan, untuk mengatasi kendala ketidaksesuaian antara jenis masalah yang 

muncul dalam kerja dengan kemampuan tenaga kerja asing, pihak perusahaan 

mampu menempatatan tenaga kerja asing  kami sesuai dengan bidang 

keahliannya, dan untuk kendala permasalhan konsitensi kinerja, pihak 

perusahaan diharapkan mampu memberikan motivasi kerja, trainimg kerja, 

pemberian kompensasi atau lainnya. 
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5. PENUTUP 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebagaimana dikemukakan pada 

bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

Tujuan perusahaan menggunakan tenaga kerja asing di PT. Apac Inti 

Corpora yaitu: 

 

Keberadaan tenaga kerja asing mampu meningkatkan performa baik dari sisi 

produksi maupun non produksi, serta mampu membuat perusahaan memiliki 

daya saing di pasar dalam negeri dan pasar internasional. Selain itu, dengan 

adanya tenaga kerja asing mampu mendapatkan wawasan pengetahuan dan 

wawasan teknologi yang baru dari tenaga kerja asing tersebut, dan secara tidak 

langsung memberikan dampak terhadap perusahaan yaitu dapat menambah 

jaringan kerja yang baru. 

Tahapan transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing ke 

tenaga kerja pendamping di PT. Apac Inti Corpora. 

Proses tahapan transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing ke 

tenaga kerja pendamping di PT Apac Inti Corpora secara garis besar sesuai 

dengan proses tahapan transfer pengetahauan menurut penelitian Szulanski 

(1996) terdiri dari tiga tahap yaitu : Tahap Inisiasi - Implementasi - Rump up - 

Integrasi.  

Akan tetapi, disetiap bidang kerjanya memiliki proses tahapan yang berbeda-

beda, hal itu dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan struktur organisasi 

yang berbeda-beda. Sebagai contohnya seperti yang dijelaskan pada 

pembahasan, bahwa bidang spinning B dan bidang TI memiliki struktur yang 

berbeda, sehingga memiliki proses transfer pengetahuan yang berbeda pula. 

Kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja asing dan tenaga kerja 

pendamping dalam melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi 

di PT. Apac Inti Corpora. 

Untuk kendala yang dihadapi tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping 

secara umum yaitu komunikasi, budaya, pola pikir, ketidaksesuaian jenis 
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masalah dengan kemampuan tenaga kerja asing, konsistensi kerja dan 

sarana/fasilitas penjunjang. 

Tetapi, kendala dihadapi tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping 

berbeda – beda bergantung pada di bidang kerjanya, sebagai contohnya 

perbedaan kendala yang dialami pihak tenaga kerja asing maupun pihak tenaga 

kerja pendamping di bidang spinning dan TI. Kendala di TI yaitu tenaga kerja 

asing terkendala pada penulisan surat, pembuatan surat melalui email dan 

ketidaksesuaian antara jenis masalah yang muncul dengan kemampuan kerja 

asing. 

Kendala di spinning B pada awalnya tenaga kerja pendamping terkendala pada 

bahasa, akan tetapi seiring berjalannya waktu kendala bahasa dapat teratasi, 

selanjutnya tenaga kerja asing spinning B mengalami kendala yang mampu 

menghambat dalam proses transfer pengetahuan dan teknologi yaitu terkendala 

pada proses pemesanan spare part ke perusahaan dan kinerja tim yang masih 

kurang solid. 

5.2  Saran 

Saran untuk penelitian mendatang, diharapkan peneliti mendatang mampu 

melakukan wawancara mendalam terhadap pihak tenaga kerja asing dari 

berbagai negara dan yang berkedudukan sebagai manajer. Mengenai proses, 

tahapan dan kendala yang di hadapi dalam melakukan transfer pengetahauan 

dan teknologi. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai hal – hal yang 

mengenai tenaga kerja asing di bidang TI, semata-mata diperoleh dari pihak ke 

III yaitu pihak HRD PT Apac Inti Corpora, bukan dari tenaga kerja asing bidang 

TI secara langsung.  Selain itu, secara struktural pada bidang TI, posisi tenaga 

kerja asing berkedudukan sebagai  manager technical, sangat dimungkinkan 

adanya faktor “rahasia” dalam proses transfer pengetahuan dan teknologi dari 

tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping di bidang TI. Sehingga informasi 

yang diperoleh sebatas pada pengetahuan dan persepsi yang dimiliki oleh HRD 

PT Apac Inti Corpora (pihak ke III) dan tenaga kerja pendamping TI. 
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