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PENTDEKATAN MANAJEMEN BISNIS DI EITA GLOBAL

BUSI^fl9SS MANAGEMENT APPROACH IN GLOBAL ERA

oleh: Parmadi *)

Abstroct

Bttsirrcss in global era is dennrtding fi"ee contpetitiort ard sigrtirtg
various adjustntents which based on foir causalify exchange or
equily exchange. Therefore, it is rteeded a business approach thctt
was nol only used a pure matmgetnenl business theory. But it nrust
alsofocus on ethic nnnagenrcnl approach.

PENDAHULUAN

orientasi

emasuki abad
27, dengan
globali- sasi,

penrikilan, kepeutingan

manajemen peru-sahaan ada dilerna etika
yang berpotensi untuk mernberikan hasil
kompetitif positif, tetapi akan
rnenimbulkan masalah moral dalam jangka
pandek maupun jangka panjang. Dilema
anatara tidak melakukan sesuatu karena
hal itu salah dan tidak melakukan sesuatu
karena adanya kemungkinan terjebak,
yang menga-kibatkan terkena hukuman.
Oleh karena itu dalam konteks
manajemen abad2l, Stoner, Freeman dan
Gilberr (1995) dalarn Lako (1998)
lnerancang suatu skenado konsep
"mattagenteril irt twenty-first cenhtry"
yang disebutnya sebagai dynantic
engagenrcnl. Menurut mereka dalam
konsep rnanajernen abad 2l yang perlu
mendapat perhatiarr khusus para manajer ;
I ) lingkungan, yaitu elemen-elenien
lingktrrrgan organisasi (stake-holders) dan
lingkungan alam serla mengungkapkan
bagairnana seharusnya organisasi
men-eelola keseluruhan lingkungan
rnereka,
2) etika dan tanggung jawab sosial yaitu
pengalanan adanya interconnectedness
anatara organisasi dan lingkungan dan
ba gairnana rnanaj er rnernp elaj ad

*) Do.sen fiakullcts Ekr,tnr,tmi Unla clan Peneliti

pacla l'tt.tal Penelilian clan Penrbinaan Koperasi
(PJK) LP-Unia

maupun segala daya upaya manusia yang
ditujukan untuk mewujudkan pemikiran
dan mencapai kepentingamya mernpunyai
cakupan yang meliputi kawasan yang
semakin rnendunia. Dalam situasi
demikian, dunia bisnis akan berkembang
dan berubah secara drarnatis dan konstan.
Perubah an-perubahan tersebut
mengharuskan adanya penyesuaian-
penyesuaian. Dad bisnis yang one man
show ke group perfornrunce show. Dan

fanily business ke profit nnking
business. Tetapi dari sernua itu,
perubahan yang paling penting adalah
perubalian dan dontestic player menjadi
global player (Kirana, 1997). Globalisasi
delgan pasar bebasuya bukan hanya
sebuali mantra kosong, tetapi sebuah
fenomena riil yang rnemberikan andil
besar terjadinya persaingan yang semakin
sengit. Situasi ini rnengakibatkan
terjadinya diversifikasi surnberdaya
manusia dalam perusahaan yang
rnenghadilkan tantangarr tersendiri dalam
budaya perusahaan (corporate culture)
dan nranajemen rnultibudaya. Dalarn
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pendekatan etika dan tanggung jawab
sosial sebagai kewajiban dan sebagai
suatu strategi bersaing, 3) globalisasi dan
manajemen yaitu mengidentifikasi kom-
pleksitas aspek-aspek globalisasi dan
implikasinya bagi organisasi sefta
bagaimana para manajer menyikapinya, 4)
inventing dan reinventing orgarizatioru
yaitu mengungkapkan ar-ti dan peran
penting snmll business dan
entrepreneurship bagi core business
organisasi dan bagairnana manajemen
organisasi menemukamrya, 5) culture and
multiculturealism yaitu rnengungkapkan
perlunya dikembangkan budaya organisasi
yang kuat dan hannonis sebagai self-
controling manajemen dan kunci sukses
organisasi dan 6) kualitas yaitu
rnenjelaskan tanggung jawab perusahaan
terhadap kualitas produk dan jasa yang
menjadi outputnya sefia pengembangan
total quality management (TQM)
Keenam skenado konsep ini
mengisyaratkan bahwa dalarn ekonomi
pasar global menuntut praktek-praktek
bisris untuk mengikuti aturan main yang
baik dan etis.

Sejalan dengan itu, perdagangan
bebas dan globalisasi dalam berbagai
bidang akan menimbulkan semakin
banyak hal "uncontrollable" bahkan oleh
peme-rintah sekalipun. Eksistensi dan
kelang-sungan hidup bisnis tefientu
atau selama ini rnungkin didukung oleh
satu powering
tertentu atau hak istimewa lairmya ke-
mungkinan tidak bisa rnenolak
menghadapi tekanan ekstemal
(intemasional). Per-saingan bisnis dengan
aturan main yang tidak lagi bersifat lokal
namun berupa kesepakatan global seperli
ketentuan ketentuan World Trade
Organization (WTO) ataupun
International Standard Organization
(ISO). Oleh karena itu wajar bila dirnensi

etika dalam bisnis rrienjadi salah satu
kunci utama dalarn bisnis.

Pertumbuhan ekonomi yang
demikian cepat dengan diikuti arus
investasi rnembutuhkan suatu aturan main
yang baik dan etis. Transparansi yang
dituntut oleh ekonomi global j.rga
menuntut prakek bisrris secara etis.
Selanjutnya perkembangan teknologi
yang cepat juga berpengaruh pada
masalah etika bisris. Benteng moral dan
etika harus ditegakkan guna
mengendalikan kemajuan dan penerapan
teknologi bagi kemanusiaan. Dari segi
bisnis, perkem-bangan bimis yang begitu
pesat sering kali memaksa pelakunya
derni mengejar atau mempefiahankan
keuntungan bersing-gungan dengan
rnasalah etika, meskipun tanpa hams
melanggar hukum atau peraturan yang
ada. Pandangan telhadap prinsip ekonomi
yang ingin meraih keun-tungan sebesar-
besarlya dengan pengor-banan sekecil-
kecilnya (efisien) menjadi salah satu
pendorong pebisnis melakukan praktek
bisnis curang (unfair business practice).
Hal ini juga sering diungkapkan oleh
pakar ekonomi bahwa kebijakan ekonomi
di lndonesia seringkali tidak konsisten.
budaya nepotisme, kolusi dan korupsi
secara luas menjadi penciorong
berkembangnya praktek bimis dengan
rnenghalalkan segala cara dan kesempatan
untuk memperoleh keuntungan sebesar-
besarlya. Tidak mengherankan bila bisnis
yang paling berkembang adalah bimis
yang dikelola pebisnis "dekat" dengan
elite kekuasaan baik di pusat maupun di
daerah (Prabowo, 1998).

Dari sisi masyarakat, tersirat
harapan-harapan yang rvajar akan
kegiatan bimis. Masyarakat juga semakin
peka dan tanggap akan berbagai hal yang
dianggap nrenjurus kepada praktek bimis
yang tidak wajar dan tidak etis. Dengan
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demikian para pelaku bisnis sudah harus
menyadari bahwa dalarn persaingan bimis
semakin rannai serta bangkitlya kesadaran
masyarakat akan kegiatan bisnis yang
baik. Langkah ke arah sukses bisnimya
semakin ditentukan oleh belbagai fakror
nonekonomis manajerial. Salah satunya
adalah aspek manusiawi (etika). Dengan
gencamya pembicaraan rnengenai etika
bisds dalam masyarakat bersama dengan
hidupnya kegiatan bisnis, mulai disadari
bahwa etika bisnis perlu lebih mendapat
tempat dalam peng-embangan filsafat dan
etika di Indonesia (Sumampouw, 1997).

PEMBAHASAN
1. Konsep Etika Bisnis

Di dunia bimis yang kompleks
saat ini tidak mungkin suatu pilihan etis
diterima dengan suara bulat oleh atasan,
rekan, atau bawahan. Seandainya suatu
tindakan dianggap dapat diterima', -oleh,
aturan-aturan yang berlaku di masyarakat
dan sekaligus dapat memecahkan
masalah, namun tindakan itu tetap akan
dianggap sebagai tidak etis jika melanggar
etika pribadi. Melakukan apa yang benar
pada dasamya lebih merupakan tantangan
dari pada sekadar memutuskan apa yang
benar. Tantangan etika itu adalah
mernilil<i kebebasan rnemilih dan
menggunakan kekuatan etis yang
membedkan peluang bagi pertumbuhan
moral dan pengernbangan kekuatan etis
guna mengatasi desakan yang berlawanan
(Kilana, 1997).

Sebelum melangkah lebih jauh
untuk membicarakan hal-hal yang
langsung terkait dengan etika bisnis perlu
kilanya diketahui beberapa teori etika
pada umumnya sebagai latar belakang
pembicaraan etika bisnis. Etika perlu
dibedakan dengan rnoralitas. Moralitas
adalah sistem nilai tentang bagairnana kita
harus hidup secara baik sebagai manusia

dan biasanya terkandung dalarn ajaran
belbentuk petuah. nasihat. rvejangan,
peratruan, perintah dan semacarnnya yang
diwariskan secara turlm temunur rnelalui
agama atau kebudayaan terlentu. Berbeda
dengan moralitas- etika perlu dipahami
sebagai sebuah cabang f,lsafat yang
belbeda mengenai nilai dan nonna moral
yang melletukan perilaku manusia dalam
hidupnya. Sebagai cabang filsafat. etika
sangat menekankan pada pendekatan
yang kritis dalam melihat dan menggumuli
nilai dan nonna moral tersebut serla
permasalahan-pemrasalahan yang timbul
dalam kaitan dengan nilai dan nolma
moral tersebut. Etika adalah sebuah
refleksi kritis dan rasional mengenai nilai
flamn norma moral yang menentukan dan
terwujud dalam sikap dan pola perilaku
hidup manusia, baik secara pribadi
maupun kelompok ( Sumampouw, 1997).
Dalam kditan dengan nilai dan nonna
yang digumuii oleh etika, ditemukan dua
macailr etika : 1) etika deskriptit yang
berusaha meneropong secara laitis dan
rasional sikap dan pola perilaku manusia
dan apa yang dikejar oleh manusia dalam
hidup ini. Sebagai sesuatu yang bemilai,
etika deskriptif berbicara mengenai fakta
apa adanya, dan 2) etika normatif yang
berusaha menetapkan belbagai sikap dan
pola perilaku ideal yang seharusnya
dimiliki oleh manusia dan apa tindakan
atau apa yang seharumya diambil untuk
rnencapai apa yang bemilai dalam hidup
ini. Perdefinisl, secara konseptual etika
bisnis dapat dilihat sebagai
pengaplikasikan nilai-nilai moral persoual
ke dalam berbagai aktivitas dan tujuan-
tujuan perusahaan komersial. Adapun
norma-nonna yang berlaku dalarn dunia
bisnis di antaranya adalah prinsip
otonomi yang meliputi kebebasan dan
tanggung jawab (tanggung jawab

telhadap dirinya sendiri, tanggurg jawab

(
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kepada orang-orang yang mem-
percayakan seluruh kegiatan bimis dan
manjemen kepadanya, tanggung jawab
dengan pihak-pihak yang tertait dengari
bisnis sefta tanggung jawab kepada
masyarakat), prinsip kejujuran, prinsip
tidak belbuat jahat dan prinsip berbuat
baik serta prinsip keadilan (A. Sonrtv
Keraf dalanz Usman. 1998)

2. Manajemen Etis
Pendekatan Bisnis

Sebagai

Agar perilaku etis nyata berlaku
dalam kegiatan bisrris, tidak hanya
diperlukan pengetahuan tentang apa yang
benar saja (kekuatan etis) tetapi juga
harus diikuti dengan tindakan yang
didasarkan atas pengetahuan tersebut
(keputusan etis). Kedua unsur inilah yang
kemudian disebut sebagai manajemen etis
(Kirana, 1997). Kekuatan etis adalah
prinsip inti yang menjadi pedoman
perlaku etis. Pedoman ini juga merupakan
bahan untuk mencapai kehidupan abadi
yang sukses dan memuaskan. Menurut
Kenneth Blanchard dan Norman Vincent
Peale (1992) dalam Kirana (1997) ada
lima prinsip kekuatan etis yang membawa
ke perilaku etis. Pertanta, tujuan
(purpose), yang serupa dengan misi
pribadi tetapi lebih luas daripada sasaran.
Tujuan umumnya terwujud (tangible),
misalnya menjadi orang yang dipercaya
atau menjadi warganegara yang
bertanggung jawab. Rasa bersalah adalah
alat penguji yang penting unfuk
menentukan apakah seseorang tidak
berbohong dalam mengatakan tujuannya.
Jika seseorang dapat duduk sendirian dan
melalcukan introspeksi yang mendalam
tanpa rasa bersalah, berarti orang tersebut
telah berperilaku sesuai dengan tujuan
hidupnya. Sementara kegiatan bimis ber-
teriak soal kewajiban untuk menjunjung
tinggi permainan bersih (fair play) dan

berperilaku etis, namun kenyataannya
pekerjaan dan tujuan bisnis dicapai
dengan cara yang tidak etis. Hal ini dapat
terjadi karena proses bisnis yang etis
paralel dengan prinsip perilaku etis
pribadi. Kedua. kebanggaan Qtride) yang
men-cerminkan rasa harga did atau
percaya yang sehat dalam diri seseorang.
Rasa percaya diri ini penting agar orang
sadar untuk beryerilaku etis meskipun ada
tekanan melakukan yang sebaliknya.
Penekanan pada perilaku positif harus
tercermin pada sistem tinjauan prestasi
bisnis. Perencanaan kinerja yang di
flal2mnya terkandung standar prestasi dan
sasaran prestasi yang spesifik. Ketiga,
kesabaran Qtatience), yang mencakup
keyakinan bahwa setiap peristiwa dapat
dikendalikan maupun kesediaan
menunggu samapai keseluruhan proses
terungkap sebelum menetapkan
keputusan atas suatu atas setuasi.
Kesabaran dan kegiatan bisnis mencakup
rasa percaya diri bahwa nilai-nilai dan
proses bisnis adalah benar untuk jangka
panjang. Orientasi jangka panjang ini
memupuk kepedulian terhadap Lnutu
produk, kepuasan klien dan kekuatan
hubungan internal dan eksternal.
Kesabaran dan kepercayaan harus
ditempa dengan kesadaran atas realitas.
Kesabaran meng-andung arti
mengandalkan proses yang telah terbukfti,
standar tinggi, dan nilai-nilai etis.
Keentpat, kegigihan Qtersistence), yang
mencakup kesediaan untuk tems
melakukan yang benar walaupun
konsekuensinya tidak seper-ti yang
diharapkan. Perilaku etis yang gigih dapat
dikontraskan dengan perilaku etis
seadanya. Kegigihan mengiqyaratkan
tfurdak lanjut dan ketidaksediaan
rnenerima alasan pembenaran atau
rasionalisasi. Kegigihan bisnis berkaitan
dengan ke-jujuran bimis, dimana

V,
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memerlukan komitmen dan tuntutan agar
terjadi pefianggungjawaban atas standar
dan tindakan etis yang dilakukan, di
samping ketidak-sediaan melanggar etika.
Kelima, perspekrif Qterspective), yang
merupakan elemen pemandu dalam lima
pririsip kekuatan etis. Perspektif berasal
dari konsentrasi pada wawasan batin yang
tidak berorientasi pada tugas yang cermat
dan reflektif. Wawasan batin ini
difokuskan pada makna dan nilai, bukan
pada pencapaian. Metodenya mengikuti
sifat pribadi dan berbeda-beda, misalnya
meditasi dan berdoa. Perpsektif
mengandung arti dorongan bagi anggota-
anggota pelaku bisnis untuk menyediakan
waktu merenungkan dinana bisnisnya
berada, kemana akan pergi dan
bagaimana bisnis direncanakan untuk
sampai ke sana.

Menurut Blanchard dan Peale
(1992) dalant Kirana (1997) untuk
menghasilkan keputusan terbaik atau
keputusan etis pada saat belhadapan
dengan masalah yang sulit, bisnis dapat
mengenrbangkan perspektif yang benal
melalui pendekatan tiga langkah. Perlama
adalah pengumpulan informasi. dalam
tahap ini pelaku bisnis mengumpulkan
data sebanyak mungkin mengenai
masalah-masalah atau keputusan yang
me-mungkinkan. Kedua. pelaku bisnis
rnem-peroleh kesepakatan mengenai
pertanyaan-peftanyaan yang tepat untuk
diajukan, delgan tujuan mendapatkan
kerangka masalah sedemikian rupa
sehingga solusi terbaik dapat dikern-
bangkan. Langkah ketiga. mendengar-kan
ke dalarn (inward listening). Setiap
pelalar bisnis duduk dengan tenang dan
mencad jawaban atas peftanyaan dad
dalam diri sendiri. Dalam hal ini akan
rnenggarnbarkan konsep pembinaan tim
untuk rnernperbaiki dan memecahkan
rnasalah rnasa depan dalanr kelornpok.

Penanamal etika luhur dalam
jangka waktu yallg lama akan
mernbangun dan memperkuat landasan
dasar tempat bisnis itu dibangun. Lebilr
jar,h dari itu akan dapat mewujudkan
pandangan berbisnis yang diharapkan
sebagai suatu profesi yang luhur.
Sumarnpouw (1997) mencoba
rnengklasifikasikan pandangan berbimis
dalam dua kategori yaitu l) pandangan
praklis-realistis, karena bertumpu pada
kenyataan yang berlaku dalam dunia
bisnis dewasa ini. Pendukung paling
keras dari pandangan ini adalah Milton
Friedman, yang melihat bahwa dalam
kenyataan hanya keuntunganlah yang
menjadi satu-satunya motivasi dasar
orang berbisnis. Dengan kata lain, orang
berbisnis ingin mencri keuntungan, maka
orang yang tidak mau mencari
keuntungan bukannya tempatnya di
bidang';'bisnis dan ini suatu kenyataan
yang tidak dapat disangkal, dan 2)
pandangan ideal, biasanya dilakukan oleh
segelintir orang bisris karena
dilatalbelakangi oleh sesuatu yang luhur.
Dasar pemikirannya adalah pertukaran
timbal balik secara fair di antara fihak-
fihak yang terfibat, oleh sebab itu yang
diperjuangkan atau yang ingin ditegakkan
adalah suatu keadilan kumulatif : keadilan
tukal yang sebanding. Pandangan ini
didukung oleh Konosuke Matsushita.
tujuan bisnis bukan mencari keuntungan
melainkan untuk melayani kepentingan
masyarakat, sedangkan keur-tungan
merupakan simbol kepercayaan
masyarakat atas kegiatan bisnis yang
dilakukan.

PENUTUP
Sejalan dengan peran yang

semakin penting dalam kegiatan bimis
dan rnanajemen pada era global, sedikit
banyak akan memberi gambaran wajah

(
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kebudayaan dan wajah masyarakat yang
tercermin dari berbagai pola kegiatan
bimis dan manajemen dengan segala
aspeknya. Sejalan dengan pemikiran
tersebut. dalam era reformasi yang tengah
digulirkan saat ini maka perlu kiranya
kembali memperbaiki pola-pola bisnis
yang tidak hanya menyarrgkut liogkup
bisnis dan malzjsmen murrri saja, tetapi
lebih menyentuh aspek-aspek yang
manusiawi dan etis. Dalam kaitan ini jelas
diperlukan berbagai kebijakan yang
menyangkut ke arah itu. Adapun agenda
reformasi yang menyangkut tingkah laku
(etika) bimis dengan sejumlah kebijakan
yang perlu mendapatkan perhatiall segera,
yaitu : 1) membuka kompetisi yang sehat
dengan menghilalgftan halangan mazuk
(barrier to entry) dalam bisnis,
transparansi, dan penyederhanaan
peraturan masuk bisnis, 2) operasi usaha
harus dilandasi pada kebijakan konrpetisi
yang sehat dan fair, untuk itu kegiatan
usaha dalarn bentuk monopoli, baik
vertikal maupun horizontal dan berpraktik
monopoli harus dibatasi. Pembatasan
dilakukan melalui peraturan dan undang-
undang kompetisi yang sehat, 3)
reformasi peraturan kepailitan (exit
policy) sehingga berfungsi sebagai jalan
keluar bagi, (a) bimis yang mengalami
mismanagement dan financial distress;
(b) menciptakan disiplin pasar dalam
pengelolaan perusahaan, (c)
menghilangkan ntoral hazard
(penyalahgunaan moral) pemilik maupuu
perrgelola bimis, 4) transfer pricing dan
subsidi silang antar anak perusahaan
dalarn satu grup perlu dicegah dengan
cara penyempumaan sistem pengawasan
akuntansi perusahaan konglomerasi, 5)
pelarangan penguasaan sektor bisnis
secara berlebihan, baik secara horizontal
maupun venikal yang mengganggu
efisiensi pasar dan mernatikan potensi

persaingan yang sehat harus dilakukan.
yaitu dengan cara memperkuat kebijakan
persaingan melalui penciptaan undang-
undang anti monopoli dan pencegahan
praktik bisnis yang tidak sehat, dan 5)
untuk mencegah dan menghilangkan
kebiasaan mark up nilai proyek dan
penciptaan atificial value proposal yang
diajukan pada perbankan, perlu adanya
refonraasi hukum perusahaan dan hukum
pefi anggurgiawaban p erdat a.
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