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Pendahuluan 
 

Dalam organisasi yang membutuhkan kerjasama internasional untuk bisa kompetitif, sebagaimana 

tuntutan iklim bisnis modern, peran ekspatriat menjadi sangat sentral dalam bisnis multinasional. Bisnis 

ini mensyaratkan penempatan dan pemberian pekerjaan pada ekspat di negara tjuan, sehingga proses 

adaptasi  menjad  penting  dalam  memastikan  para  ekspatriat  memenuhi  tuntutan  bisnis  dari  Host 

Country National (Black, Mendenhall, & Oddou, 1991). Meskipun telah banyak diketahui pemahaman 

psikologis, organisasional, dan kontekstual terkait ekspat, masih banyak hal yang belum diketahui 

mengenai karakteristik demografi ekspatriat beserta peran dukungan Host National Country (HCN) yang 

merupakan faktor kritis penentu adaptabilitas mereka. 
 

Definisi Kunci dan Konsep 
 

Definisi ekspatriat adalah pekerja organisasi bisnis yang dikirim [ke negara lain] dalam sementara waktu 

untuk menyeleseaikan tugas jangka pendek atau mencapai tujuan organisasi (Harrison et,al, 2004). 

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  banyak  ekspat   (sebutan  untuk  espatriat)  yang  mengindikasikan 

kegagalan dalam tugas dalam berbagai entuk (atrisi, performansi, withdrawal, dll). Kegagalan ini 

disebabkan ketidakmampuan ekspat untuk beradaptasi akibat tekanan yang berhubungan dengan 

statusnya sebagai ekspat (Bhaskar-Shrinivas, Harrison, Shaffer, & Luk, 2005, p.x) dan yang berhubungan 

dengan organisasi (Harrison et. al., 2004). 
 

Perkembangan riset masih sedikit dalam meneliti korelasi antara demografi asal (HCN, Host Country 

National) dengan keberhasilan performansi mereka, yang memiliki indikasi korelasi yang tinggi. Ekspat 

yang memiliki network dari HCN yang lebih luas mengalami tingkat keberhasilan adaptasi yang lebih 

tinggi (Johnson, Kristof-Brown, van Vianen, & de Pater, 2003), disamping keberadaan dukungan co- 

worker pada ekspat dalam organisasi (Harrison& Gilley, 1999) sehingga artikel ini juga membahas HCN 

co-worker. Kemampuan beradaptasi mereka dicapai dengan berbagai cara dengan tujuan menciptakan 

suasana kerja dan atmosfir yang mirip dengan negara asal mereka. 
 

Teori Identitas Sosial 



Teori Identitas Sosial (TIS) memberikan dasar teori untuk memahami pendukung HCN (SIT, Tajfel & 

Turner 1979, 1985) yaitu bagaimana HCN dipengaruhi oleh ciri demografis dari ekspatriat. TIS 

menurunkan kesadaran diri terhadap para anggota pada grup sosial. Berdasarkan teori ini, para 

anggotanya akan menilai perilaku dalam kelompok, melakukan evaluasi dengan cara membandingkan 

kekurangan dan kelebihan kelompok-kelompok lain. Hal ini tentu akan menimbulkan tindakan 

mendewakan kelompok sendiri tetapi mendiskriminasi terhadap kelompok lain. 
 

Menurut studi lain dari Carr et. al (2001) adanya permainan peran kebanggaan pada hubungan antara 

ekspatriat dan HCN. Penelitian ini sangat penting untuk menentukan aspek identitas yang teraktivasi 

dan mempengaruhi interaksi secara interpersonal. 
 

Teori Identitas Sosial dan Penelitian Ekspatriat 
 

HCN mengklasifikasikan ekspatriat sebagai anggota dari daripada HCN itu sendiri yang secara positif 

terhubung dengan penyesuaian fasilitas OCB (Toh, 2003). Ekspatriat sendiri adalah orang asing yang 

pada negara tuan rumah, sehingga keanggotaannya dianggap sebagai orang asing diluar kelompok akan 

membuatnya sangat mencolok di mata HCN karena kategorisasi soasialnya(Toh, 2003). 
 

Usulan 1: HCN dari awal akan mengkategorisasikan ekspatriat sebagai anggota orang asing diluar 

kelompok. 
 

Usulan 2: Semakin kuat identitas superordinate organizational –nya, akan semakin banyak kesamaan 

identitas yang terbagi diantara ekspatriat adan HCN. Jika identitas superordinate organizational –nya 

semakin lemah, semakin besar kemungkinan ekspatriat dan HCN akan melihat satu sama lain sebagai 

anggota dari kelompok lain pada ranah keanggotaan satuan superordinate organizational. 
 

Usulan 3: sebagai seorang yang menonjol (dari perspektif HCN), dari identitas sosial biasa untuk ekspat 

dan HCN akan meningkat, dukungan HCN terhadap ekspat juga akan meningkat. 
 

Ras dan Etnis 
 

Di era globalisasi sekarang, keragaman ras dan etnis pada golongan ekspat semakin tinggi sehingga 

dianggap merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi ekspat. Masing-masing ras dan etnis dapat 

memberi stereotypes yang positif dan negatif. Namun, bisa saja dua orang yang berasal dari ras dan 

etnis yang sama diperlakukan berbeda di negara tempat mereka bekerja. Ras dan etnis yang memberi 

stereotypes positif akan mendapat dukungan yang baik dari HCN, sedangkan ras dan etnis yang memberi 

stereotypes negatif menerima dukungan yang kurang baik dari HCN. 
 

Semakin ekspat memiliki ras dan etnis yang serupa dengan HCN, semakin mudah HCN menerima mereka 

sebagai bagian dari HCN di negara tempat ekspat berada dan semakin mudah juga untuk HCN men- 

support mereka. Selain itu, pengetahuan ekspat tentang budaya dan bahasa dari negara tempat ekspat 

itu berada akan melancarkan hubungan mereka dengan HCN. 
 

Pendekatan secara sosial mengatakan bahwa kemiripan ras dan etnis antara ekspat dan HCN akan 

membuat ekspat menjadi lebih terbiasa dengan persaingan sosial di HCN tersebut. Sedangkan, jika 



keragaman ras dan etnis di negara tempat ekspat bekerja meningkat, akan membuat kenampakkan dari 

ras dan etnis dari ekspat semakin berkurang sehingga efek dari ras dan etnis dari ekspat juga semakin 

melemah dalam mendukung HCN. 
 

Arahan Riset ke Depannya 
 

Pendekatan SIT menunjukan bagaimana karakteristik ekspat demografik diberikan dan dapat 

mempengaruhi efek dari HCN. Penelitian masa depan mengukur persepsi HCN dari umur ekspatriat dan 

penyesuaian yang sebenarnya dalam memfasilitasi kebiasaan pendukung. Hal ini selanjutnya akan di 

bandingkan dengan saling silang antarbudaya dengan dan tanpa menghilangkan hormat pada yang lebih 

muda. Dari hasil diskusi, penilitian pada tugas internasional harus melangkah jauh daripada yang telah 

ada  dalah mengintegrasikan karakter  HCN dan persepsi  yang ada menjadi model  dari  penyesuaian 

ekspatriat. 
 

Penelitian Ekspatriat berguna untuk penggunaan di lingkungan ketika pengujian ekspatriat dilakukan 

dengan konteks dari tempat kerja yang utama dari HCN. Banyak perhatian dari pengalaman dari 

ekspatriat pada penugasan internasional telah berfokus pada karakteristik dari ekspatriat tersebut. 

Pendekatan yang dilakukan menyarankan bagaimana karakteristik yang menghubungkan HCN sangat 

penting dalam memahami efek dari pengalaman ekspatriat pada penugasan internasional. 
 

Penelitian masa depan dengan menggunakan demografik menghasilkan sampel yang harus di eksplor 

berdasarkan karakteristik dann  persepsi dari HCN dan ekspat dari beberapa negara. Pemahaman dari 

bagaimana hubungan identitas ekspatriat bisa digunakan untuk menghindarkan konflik, mungkin akan 

memberikan implikasi yang penting untuk ekspatriat kembali dan untuk memberikan jalan kepada karir 

eksekutif pada penugasan internasional. 
 

Jenis Kelamin 
 

Berdasarkan  hasil  riset,  jumlah  pekerja  ekspat  wanita  memiliki  persentase  sebesar  20%.  Meskipun 

jumlah ini relatif sedikit, namun jumlah ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan 

bahwa  wanita  juga  memiliki  keinginan  yang  besarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  pria  dalam  hal 

keinginan bekerja dan ditempatkan di luar negeri. 
 

Fakta lain menunjukkan bahwa wanita ekspat masih dianggap memiliki tingkatan yang rendah di dalam 

status sosial. Hasil riset menyatakan bahwa expat yang berjenis kelamin wanita akan lebih didukung 

oleh penduduk asal dibandingkan dengan penduduk wanita asli daerah tersebut. Kecenderungannya, di 

negara yang dominan pria, expat wanita tetap dianggap sebagai wanita dan bukanlah pendatang asing. 

Menurut  Adler,  desakan keanggotaan ekspat  wanita  di  dalam  lingkungan  lebih besar  dibandingkan 

dengan wanita asli daerah tersebut 
 

Usia 
 

Penyesuaian terhadap ekspat atau pekerja yang berada di luar negara asalnya memiliki kaitan dengan 

usia. Namun, sebenarnya hal tersebut bergantung pada budaya daerah setempat. Contohnya adalah 

budaya menghargai dan menghormati orang yang lebih tua usianya. Di beberapa tempat, ekspat yang 



lebih tua akan dianggap sama dengan yang lebih muda. Namun, usia ekspat tidak secara mutlak 

berpengaruh terhadap dukungan warga asli daerah tersebut. 
 

Meskipun banyak studi telah dilakukan, hubungan antar satu data dengan data lain tetap akan sulit 

diinterpretasikan. 
 

Negara Asal 
 

Pada 1980, ekspat dari Amerika lebih sulit untuk beradaptasi di luar negerinya dibanding dengan ekspat 

dari negara lain yang dikarenakan kurangnya program latihan dari ekspat Amerika. Ini menunjukkan 

bahwa pada tiap negara mempunyai cara persiapan dan latihan yang berbeda untuk pekerja yang akan 

pergi ke luar negeri. Pengaruh budaya asal akan semakin nampak jika pekerja itu bekerja pada negara 

yang budayanya berbeda signifikan dari negara asalnya. 
 

Jika pekerja berasal dari negara yang menghargai Human Capital Network, maka pekerja itu akan di- 

support dengan baik oleh negara tersebut sehingga dapat lebih mudah untuk beradaptasi dengan 

masyarakat umum di negara tersebut. Kemudian, jika negara asal dari ekspat itu dianggap berharga oleh 

HCN di negara tempat ekspat itu bekerja, maka akan lebih banyak lagi support yang akan diberikan. 
 

Semakin jauh jarak kebudayaan dari negara asal dan negara tempat ekspat bekerja membuat ekspat 

semakin sulit untuk menyesuaikan diri. Semakin jauh perbedaan budaya antar kedua negara akan 

semakin membuat semua golongan yang terlibat dari dua negara tersebut merasa berbeda satu sama 

lain  sehingga  menjadi  lebih  sulit  untuk  berkomunikasi.  Perbedaan  budaya  yang  tinggi  membuat 

terjadinya kompetisi yang menonjol antara ekspat dengan HCN negara tempat ekspat berada. Ini 

membuat support dari HCN menjadi lebih sedikit jika perbedaan budaya dua negara semakin besar. 
 

Implikasi Praktis 
 

Perbedaan demografik  akan memberikan efek  perbedaan karakteristik pada HCN.  Misalnya, wanita 

Jepang-Amerika ekspat dikirim ke Jepang harus diberikan persiapan yang berbeda untuk penugasan bila 

dibandingkan wanita Irlandia-Amerika yang dikirim ke negara yang sama. Perbedaan ini akan 

menghasilkan persiapan yang berbeda, dari training yang dilakukan, hingga tahap-tahap lain yang dapat 

menentukan kesuksesan. Interaksi pada probabilitas kerja akan kurang mirip untuk digunakan pada 

karakteristik     demografik  sebagai  dasar  untuk  kategori  kognitif  dari  interaksi  ekspat.  Terakhir, 

pendekatan SIT akan menyarakan organisasi juga akan berdampak pada program sosialisasi untuk 

memfasilitasi interaksi antara ekspat dan HCN. 


