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Roma tidak dibangun dalam satu hari. Demikian pula tim manajemen internasional Gillete. 

Menurut tua dan CEO Gillete, Alfred M. Zeien, dibutuhkan paling sedikit dua puluh lima tahun 

membangun korps manajemen internasional yang memiliki keterampilan, pengalaman dan 

kemampuan untuk membawa suatu organisasi global dari satu tingkat keberhasilan ke tingkat 

berikutnya. 

Gillete, melalui tim manajemen seniornya, telah belajar bahwa mengembangkan manajer melalui 

tugas-tugas international membantu bisnis untuk tumbuh. Program pelatihan internasional 

perusahaan merupakan salah satu strategi kunci perusahaan untuk membangun kops manajemen 

perusahannya di seluruh dunia. Strategi Staffing Internasional, yang merupakan kunci lainnya 

adalah menyewa dan mengembangkan kebangsaan asing untuk memimpin operasinya secara 

global. Banyak di antara para manajer ini telah menjadi bagian dari Kops expratriate Gillette 

yang terus tumbuh. 

Yang menarik, lebih sedikit dari 15 persen dari expatrate perusahaan adalah warga Negara AS; 

sekurang-kurangnya 85 persen berasal dari satu diantara 27 negara lainnya dimana ia memiliki 

operasi. 

Untuk sebagain besar, Gillete menyewa warganegara asing untuk menempati posisi manajemen 

di Negara-negara selain AS. Namun, seringkali organisasi pertama kali mengidentifikasi individu 

ini sementara mereka belajar di universitas AS uiuntuk memperoleh gelar MBA mereka. 

Pegawai baru khususnya bekerja di kantor pusat Gillete Boston selama setahun, kemudian 

kembali ke Negara asal mereka, mirip dengan peserta latihan dalam Program Peserta Latihan 

Internasional. 

Setelah para manajer ini bekerja di Negara asal mereka selama kira-kira 4 tahun, Gillete 

memindahkan mereka kenergara lain. Sementara manajer Gillete membangun pengalaman 

internasional mereka, mereka juga mengajarkan dan mengembangkan manajer potensial lainnya 

dalam organisasi. 



Seringkali para manajer ini dengan pengalaman internasional merupakan calon utama suatu 

jabatan bola perusahaan memasuki pasar baru atau joint venture. Demikianlah leadaannya 

dengan joint venturenya yang baru pada musim gugur tahun 1992 dengan suatu perusahaan di 

Cina. Karena Gillete pertama kali mulai merancanakan joint venture di Cina lebih dari 3 tahun 

sebelum melaksanakannya, ia mulai mengidentifikasi manajer individual yang tepat untuk tugas-

tugas dalam bisnis baru tersebut. 

Sebagaimana dikemukan expatriate Gillete, Bob McCusker mengatakan bahwa ia 

menganggapnya memuaskan bila individu-individu yang bekerja dalam perusahaan Gillette yang 

baru di satu daerah, terus melanjutkan untuk membantu mengembangkan perusahaan-perusahaan 

baru di daerah lainnya. 

Kebijakan Gillete memberi manajernya pengalaman internasional menarik individu-individu 

pencari karir internasional. Para manajer Gillete selalu mencari orang-orang yang menunjukan 

perhatian dan harapan untuk maju dalam organisasi Gillete di seluruh dunia. “salah satu 

tanggung jawab saya adalah mencari orang yang dapat dipromosikan secara internasional”, kata 

Jorgen Wedel. Presiden Braun Amerika Serikat dan warganegara Denmark. “Kita membutuhkan 

orang-orang yang memiliki pengertian yang lebih global dari usahanya dan kita membutuhkan 

manajer yang dapat mengelola usaha tersebut. Saya pikir ini merupakan salah satu tanggung 

jawab kunci manajemen sekarang ini.” 

Dieu Eng Seng setuju. Seng adalah wakil presiden daerah tersebut dari Oral-B, Asia Pasifik. 

Seorang warga Negara singapura, jasa Seng di masa lalu pada Gillete meliputi tugas-tugas di 

Australia, Singapore, Cina, Hong Kong, Malaysia dan AS. “salah satu tujuan kunci adalah 

mengidentifikasi, merekrut dan mengembangkan manajer yang kompeten. Saya percaya bahwa 

dari orang-orang yang baik akan dihasilkan suatu arus pertumbuhan bisnis dan laba di kemudian 

hari” 

Tim-tim manajemen internasional dengan jelas tidak dibangun dalam sehari. Mereka bahkan 

tidak dibangun dalam setahun. Para kasus Gillete, perencanaan yang teliti dan perhatian yang 

tetap pada perkembangan internasional dapat menghasilkan pegawai-pegawai yang mendukung 

dan membantu bisnis  tumbuh secara berhasil dari satu dasarwarsa ke dasawarsa berikutnya. 



Schuler, Randall S and Jackson, Susan E. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia: menghadapi 

abad ke 21 edisi keenam jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga) 

  

  

  

Dapatkan eBook dan e-article lainya di blog: 

www.thedarmogandul.wordpress.com 

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat 

Dar Almady 

 

 

 

 

http://www.thedarmogandul.wordpress.com/

