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PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang 

      Tenaga kerja asing yang lebih sering disebut dengan ekspatriat mulai 

menunjukkan pertumbuhan yang pesat sejak tahun 1970an. Permasalahan yang 
sering mencuat ke permukaan adalah munculnya tekanan-tekanan dalam diri para 
ekspatriat akibat dari adanya gegar budaya. Relokasi yang bersifat lintas budaya 
sering menimbulkan shock bagi mereka dan berdampak buruk terhadap 
berlangsungnya kerja. 

      Bab ini berisi tentang bagaimana para ahli menciptakan berbagai model teori 

sebagai solusi permasalahan di atas. Adakah langkah-langkah yang mereka buat 
sangat efektif dalam mengatasi tekanan terhadap ekspatriat. Teori-teori tersebut 
akan dibandingkan dengan realita secara empirik yang terjadi di lapangan. Sehingga 
didapatlah solusi yang benar-benar tepat untuk mengatasi gegar budaya yang 
dialami ekspatriat akibat dari relokasi kerja lintas budaya.  

2. Tujuan penulisan 

1. Untuk memahami model dari pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk 
mengatasi tekanan-tekanan yang dihadapi para ekspatriat terkait dengan 
relokasi kerja lintas budaya. 

2. Agar pembaca dapat menambah pengetahuannya dalam menangani gegar 
budaya terhadap ekspatriat yang dibahas dalam makalah ini. 

  

3. Permasalahan 

1. Memahami dan mengerti tentang employee development and expatriate 
assignment. 

2. Memahami dan mengerti tentang lintas budaya, gegar budaya dan 
pengaruhnya terhadap ekspatriat. 

 

 

 

 

 

 

 



Tanggapan dari penelitian akademis 

      Salah satu penelitian yang utama terhadap etika bisnis internasional adalah 

menggunakan pendekatan secara normatif. Teori yang dikemukakan oleh 

Donaldson dan Dunfee (1994,1999) mengembangkan dan menerapkan Integrative 

Social Contracts Theory (ISCT) untuk mengatasi dua atau lebih konflik tertentu yang 

terjadi dalam norma-norma etika. ISCT didasarkan pada konsep hipernorma dan 

moral free space. Hipernorma merupakan prinsip-prinsip dasar yang universal yang 

berfungsi sebagai norma tingkat tinggi untuk mengatur dan menilai norma-norma 

yang tingkatannya lebih rendah. Moral free space memiliki pengertian: kebebasan 

individu untuk membentuk atau ikut bergabung dalam komunitas dan bertindak 

secara bersama-sama untuk menetapkan peraturan moral yang dapat diterapkan 

kepada anggota-anggota komunitas. Hubungan antara hipernorma dengan moral 

free space adalah hipernorma berfungsi sebagai kunci pembatas bagi moral free 

space. Contoh pelanggaran terhadap hipernorma adalah penyuapan yang terjadi 

dalam suatu organisasi. 

      Donaldson juga mengembangkan sebuah metode yang dinamakan “algoritma 

etika” untuk menetapkan keputusan-keputusan PMN yang ada di host country 

(beretika atau tidakkah keputusannya). Donaldson menetapkan dua jenis peraturan 

dasar untuk menjelaskan permasalahan terkait dengan perizinan bagi PMN di host 

country. Peraturan yang pertama adalah perizinan ditentukan berdasarkan pada 

kondisi perekonomian Negara yang melakukan kerjasama. Ilustrasi dari peraturan 

pertama ini adalah terkadang barang ekspor suatu Negara mendapat larangan untuk 

diekspor di beberapa Negara maju. Akan tetapi, barang ekspor yang dilarang 

tersebut kemungkinan akan diterima dengan baik oleh Negara yang kondisi 

perekonomiannya lebih rendah dan kurang berkembang daripada Negara 

pengekspor. 

      Peraturan kedua yang diungkapkan oleh Donaldson adalah konflik etika yang 

tidak lagi didasarkan pada kondisi perekonomian suatu Negara. Perizinan oleh host 

country kali ini ditetapkan atas dasar tingkat kebutuhan dan urgensi bagi PMN untuk 

menerapkan keputusannya dan keputusan tersebut dinilai bermanfaat bagi host 

country. Perizinan seperti ini baru dapat disahakan jika dianggap tidak memberikan 

pelanggaran terhadap hak-hak internasional. Contoh kasusnya, perusahaan 

pengeboran minyak multinasional milik AS yang berada di Saudi Arabia di mana 

perusahaan tersebut menggunakan tenaga kerja wanita. Saudi Arabia memberikan 

perizinan terhadap PMN AS untuk tidak hanya mempekerjakan pria dikarenakan 

Amerika Serikat menganut norma barat di mana tidak ada pembedaan antara pria 

dan wanita. Alasan lainnya, ketetapan oleh PMN AS dianggap tidak menimbulkan 

kerugian terhadap ketenagakerjaan di Saudi Arabia. 

      Hal yang sama juga dikemukakan oleh DeGeorge mengenai kewajiban PMN 

untuk ikut serta dalam menjaga etika yang ada di Negara tujuannya. Menurut 



DeGeorge, terdapat 3 jenis konflik etika yaitu: (1) tekanan-tekanan terhadap individu 

yang berdampak pada pelanggaran norma personal, (2) norma kebudayaan yang 

ada tidak konsisten, dan (3) Negara tamu dan Negara asal yang memiliki perbedaan 

kepentingan dan hasil. DeGeorge juga menyatakan bahwa “PMN tidak seharusnya 

menyebabkan kerugian yang disengaja dan ditujukan secara langsung bagi host 

country” dan “PMN seharusnya lebih banyak menghasilakan kebaikan bagi host 

country ketimbang dampak buruk yang mereka timbulkan”. 

 Etika Bisnis Lintas Budaya 

Tanggapan dari Organisasi Internasional  

      Dalam menanggapi isu mengenai etika bisnis lintas budaya, lahir beberapa 

prinsip mengenai etika bisnis dalam beberapa konferensi antar negara. Diantaranya 

adalah: 

1. CRT Principles 

Prinsip ini lahir pada tahun 1986 dipelopori oleh para pemimpin bisnis 

dari Eropa, Amerika Utara, dan Jepang. Awalnya prinsip ini berfokus 

pada meningkatnya ketegangan akibat ketidakseimbangan dalam 

dunia perdagangan. Namun pada 1994, lahir sebuah prinsip yang 

menyatakan bahwa komunitas bisnis dunia harus memainkan peran 

kunci tidak hanya pada kondisi ekonomi, namun juga dalam kondisi 

sosial. Prinsip ini juga menolak adanya akuisisi informasi yang bersifat 

komersial yang disebabkan oleh etika yang tidak pantas seperti 

spionase perusahaan. 

2. Stakeholder Principles 

Prinsip ini memuat sebuah tanggungjawab untuk menyediakan produk 

dengan kualitas terbaik kepada pelanggan dan layanan yang konsisten 

sesuai dengan syarat yang diperlukan. Dalam prinsip ini, kompetitor 

dipertimbangkan sebagai seorang pemangku kepentingan. Prinsip ini 

juga membangun sebuah statement yang umum tentang 

tanggungjawab terhadap aturan dan lingkungan. 

3. Conference Board 

Konferensi ini membahas tentang sebuah promosi untuk pemahaman 

yang lebih baik atas isu praktis dalam meracik dan menerapkan prinsip 

etika bisnis global. Konferensi ini terjadi pada tahun 1997 yang diikuti 

oleh 61 anggota dimana 51 anggotanya adalah US based, sedangkan 

sisanya yaitu 9 negara Eropa dan 1 perwakilan dari Jepang. 



4. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 

Organisasi ini berfokus pada dua hal, yang pertama adalah mengenai 

isu perusahaan multinasional (1976), dan yang kedua mengenai isu 

kebijakan sosial yang terkonsentrasi pada kesejahteraan pekerja pada 

perusahaan multinasional (1977). Organisasi ini menunjukkan tetntang 

pentingnya pemahaman atas etika bisnis lintas budaya pada 

perusahaan multinasional. Mereka juga mendesak pemerintah untuk 

membuat sebuah aturan dan kebijakan sosial terkait dalam 

perkembangan bisnis global. 

Dunfee (1994,1999) yang telah mengembangkan dan menerapkan teori Integratif 

sosial kontrak (ISCT) untuk situasi yang melibatkan dua atau lebih set bertentangan 

norma etika.Pada tahun 1999 buku mereka. Para penulis dikhususkan diskusi yang 

cukup untuk pertanyaan tentang apa yang terjadi "ketika etika perjalanan" melalui 

penggunaan contoh ekstensif penyuapan, penulis menunjukkan kegunaan ISCT 

dalam menganalisis dan menangani konflik etis. Mendasar untuk ISCT adalah 

konsep hypernorms dan ruang bebas moral. Hypernorms prinsip-prinsip universal 

dianggap sangat fundamental yang mereka layani sebagai yang lebih tinggi - agar 

norma-norma yang lebih rendah - norma agar dinilai dan "mencakup, misalnya, hak 

asasi manusia atau precriptions dasar umum untuk agama-agama yang paling 

utama. Nilai yang mereka wakili oleh definisi yang dapat diterima untuk semua 

budaya dan organisasi "(Donaldson dan Dunfee, 1999: 221)  

Hypernorms merupakan batas kunci pada ruang bebas moral.Ruang bebas moral 

digambarkan sebagai kebebasan "individu untuk membentuk atau bergabung 

dengan masyarakat dan untuk bertindak bersama-sama untuk menetapkan aturan-

aturan moral yang berlaku untuk anggota komunitas (1999:38). Hypernorms dapat 

dicirikan sebagai batas universal tentang persetujuan masyarakat (1999:49). Wajah 

individu dengan masalah etika harus menggali ke dalam wilayah etika rumit dengan 

mengidentifikasi dan menyandingkan hypernorms dan norma dibentuk oleh 

masyarakat lokal. Jadi, ISCT berguna dalam menganalisis situasi di mana norma-

norma dari dua budaya yang berbeda bertabrakan. Perusahaan multinasional 

beroperasi di luar negeri sering menghadapi konflik antara host dan norma-norma 

negara asal etika bisnis. Dalam contoh penyuapan, hal itu dapat muncul bahwa 

norma-norma budaya tuan dukungan praktek. Namun, seperti Donaldson dan 

dunfee menunjukkan, penyuapan juga bisa melanggar norma masyarakat yang 

menentukan tugas agen menerima suap.Seorang karyawan perusahaan yang 

kantong uang suap dalam situasi penawaran yang kompetitif melanggar kewajiban 

untuk majikannya. Analisis etis ini lebih rumit oleh fakta bahwa penyuapan juga 

dalam beberapa kasus mungkin melanggar suatu hypernorm.  

Donaldson dan Dunfee memperingatkan terhadap gagasan negara asal fotokopi 

nilai-nilai atau etika dan mengekspornya ke negara tuan rumah. Replikasi seperti 

program negara asal sukses adalah menghormati budaya negara tuan rumah dan 

melanggar konsep ruang bebas moral. Sebuah solusi dalam satu budaya tidak dapat 



diterapkan di tempat lain tanpa memperhitungkan aturan moral comunity budaya 

itu. Donaldson sebuah Dunfee digunakan analogi bahwa seseorang tidak berbicara 

untuk setiap teman-teman seseorang dengan cara yang sama persis. Budaya etika 

yang berbeda, hanya sebagai teman yang berbeda, dan perbedaan-perbedaan ini 

perlu diakui dan dipahami. Menjadi benar untuk etika sendiri sering berarti tidak 

hanya menempel dengan akal sendiri benar dan salah, tetapi menghormati hak 

kebudayaan lain untuk membentuk penilai sendiri budaya dan ekonomi (1999:232)  

Dalam karya sebelumnya, Donaldson (1989) yang didukung gagasan hak 

internasional fundamental dan diuraikan sepuluh hak-hak internasional 

tertentu. Termasuk dalam ini adalah "hak untuk kebebasan gerakan fisik, hak untuk 

kepemilikan properti, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk percobaan 

gratis." Seperti Donaldson menunjukkan, hak memiliki kewajiban korelatif yang 

perlu dilakukan oleh perusahaan multinasional.Melampaui minimum termasuk 

kewajiban untuk membantu melindungi individu dari perampasan hak-hak mereka, 

dan akhirnya, tugas untuk membantu kekurangan. Melalui serangkaian contoh, 

Donaldson diilustrasikan metode manajer multinasional untuk menemukan 

kompromi ketika standar negara asal dan host etis bertabrakan.  

Donaldson mengembangkan metode yang disebut "algorhitm etis" untuk membantu 

pengambilan keputusan manajerial tentang etika (atau tidak etis) perilaku pada 

bagian dari perusahaan multinasional di negara tuan rumah. Donaldson diuraikan 

dua aturan dasar untuk menentukan kebolehan suatu kegiatan umum di negara tuan 

rumah, tetapi tidak diijinkan di negara asal. Aturan pertama menyatakan bahwa jika 

perbedaan tersebut hanya berdasarkan kondisi ekonomi, praktek ini diperbolehkan 

hanya jika anggota negara asal akan, di bawah kondisi ekonomi yang sama, 

menganggap praktek sebagai diperbolehkan. Sebagai contoh, dalam ekspor 

pestisida ke negara lain, ada kasus di mana produk yang dilarang di negara maju 

masih dapat diterima ke yang terbelakang. Kemungkinan efek samping berbahaya 

dari pestisida tidak menyajikan ancaman yang sama di negara di mana ancaman 

kelaparan dari kurangnya produksi tanaman adalah lebih dekat. Hipotetis, jika 

seseorang bisa membayangkan sebuah negara Dunia Pertama dalam kondisi 

ekonomi yang sama, negara mungkin menyambut penggunaan pestisida.  

Aturan kedua yang diidentifikasi oleh Donaldson negara ketika konflik tidak 

didasarkan pada perbedaan ekonomi, praktek akan diperbolehkan hanya jika 

diperlukan untuk melakukan bisnis dengan sukses di negara tuan rumah, dan jika 

praktik tersebut tidak melanggar hak internasional yang mendasar. Jika diperlukan 

untuk sebuah perusahaan multinasional petrileum untuk mengecualikan perempuan 

di Arab Saudi dari proses-proses yang mendengar, maka orang berikutnya harus 

mengajukan pertanyaan tentang apakah praktek ini melanggar hak internasional 

yang mendasar. Sementara budaya Barat menganggap distrimination terhadap 

perempuan tidak bisa diterima, perdebatan masih dapat terus apakah ini merupakan 

hak internasional yang mendasar.  

Demikian pula, DeGeorge telah banyak menulis tentang kewajiban etis dari 

perusahaan multinasional. DeGeorge (1993) mengidentifikasi tiga jenis konflik etis: 



(1) tekanan pada individu untuk melanggar norma-norma pribadi; (2) norma-norma 

budaya tidak konsisten; (3) tuan rumah dibandingkan countryinterests dan nilai-

nilai. Karyanya terfokus pada konflik norma antara host dan negara asal, dan ia telah 

mengembangkan serangkaian pedoman untuk membantu perusahaan-perusahaan 

multinasional yang beroperasi di negara-negara berkembang.  

Pedoman pertama DeGeorge adalah bahwa "multinasional harus melakukan tidak 

ada kerugian langsung yang disengaja", dan yang kedua "multinasional harus 

berlatih membahayakan tha lebih baik bagi negara tuan yhe". Tentu saja, bagian dari 

tantangan researsch normatif adalah menentukan definisi "baik" dan 

"membahayakan". DeGeorge mengakui bahwa pedoman itu tidak lengkap, tetapi 

bahwa mereka melakukan "menggambarkan theethical pertimbangan bahwa 

perusahaan harus memperhitungkan jika itu adalah untuk bertindak secara etis dan 

dengan integritas". Sebuah contoh dari aplikasi potensial analisis DeGeorge dari 

tuan rumah versus kepentingan negara adalah keputusan Perusahaan Monsanto 

untuk tidak mengkomersilkan gen terminator, sebuah bioteknologi eksperimental 

ditentang oleh pendukung pedesaan, karena itu akan membuat benih steril. di 

negara-negara miskin seperti India, petani sangat tergantung pada benih yang 

mereka simpan dari panen mereka. Dalam hal ini, Monsanto tampaknya memiliki 

berat barang mengkomersialkan potensi gen (membawa bioteknologi canggih untuk 

negara-negara kurang berkembang) terhadap kerugian potensial (rugi ofcrops untuk 

farmersin negara-negara).  

DeGeorge diterapkan pedoman etika kepada kebocoran gas beracun dari 1984 

pabrik pestisida Union Carbride di Bhopal, India. Tragedi ini menewaskan sekitar 

3500 orang dan melukai setidaknya 200.000 di kumuh, miskin penuh sesak yang 

telah tumbuh di sekitar tanaman. Bencana itu meninggalkan dunia yang terkejut 

bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi dan siapa yang harus 

bertanggung jawab. DeGeorge menggambarkan bagaimana mengikuti pedoman 

yang bisa mencegah bencana Bhopal. Pada akhirnya, DeGeorge menyimpulkan 

bahwa: "Harapan untuk etika dalam bisnis internasional terletak utimately dalam 

pengembangan institusi yang memadai latar belakang internasional dan dalam 

kesediaan perusahaan multinasional untuk mengenali kewajiban etis mereka dan 

bertindak sesuai dengan mereka" (DeGeorge, 1993: 56). Realisasi harapan ini 

tergantung pada kesepakatan yang cukup di antara berbagai negara dan budaya 

dunia dalam rangka untuk mengembangkan lembaga-lembaga latar belakang 

internasional. DeGeorge tidak membuat jelas bagaimana perjanjian tersebut dapat 

dicapai dan tidak menentukan negara (jika tidak semua) akan terlibat dalam 

pengembangan institusi.  

Pada satu cara yang DeGeorge Diusulkan agar kita menyelesaikan masalah etika 

adalah melalui penggunaan sebuah konsep yang ia sebut "perpindahan etis" 

pengungsian etika mengasumsikan bahwa berbagai masalah etika tidak selalu dapat 

diselesaikan pada tingkat di mana mereka terjadi.Sebaliknya, mereka harus 

diselesaikan pada tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang individu 

dihadapkan dengan permintaan suap mungkin perlu untuk melihat ke seseorang 

dalam posisi pengawasan atau manajerial di perusahaan individu untuk menangani 



masalah ini. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa isu-isu etika tidak mudah 

diatasi. Bahkan, Degeorge menyatakan secara eksplisit bahwa tidak ada rumus 

sederhana untuk mengikuti pembuatan keputusan etis. Dunfee dan Donaldson 

sangat jelas tentang hal ini juga. Hypernoms, dengan sendirinya, tidak mengarah 

pada jawaban atas isu-isu etis yang kompleks. DeGeorge menantang manajer untuk 

menggunakan "imajinasi moral" dalam pencarian mereka untuk solusi masalah yang 

sulit tto etis dalam bisnis.  

Tanggapan dari organisasi internasional  

Selain itu kepentingan akademis dalam prinsip-prinsip normatif etika bisnis 

internasional, sejumlah organisasi telah merancang set prinsip-prinsip etika 

internasional yang berlaku untuk semua perusahaan dalam melakukan bisnis 

mereka di luar negeri.Menonjol di antara ini adalah Putaran Caux Tabel (CRT) 

Prinsip untuk bisnis. Dalam rangka untuk mengatasi isu-isu global yang menjadi 

perhatian bersama, para pemimpin bisnis senior dari Eropa, Amerika Utara, dan 

Jepang meluncurkan Caux Round Table pada tahun 1986. Awalnya, organisasi 

terfokus pada ketegangan yang timbul dari ketidakseimbangan 

perdagangan.Kemudian, pada tahun 1994 dimulai CRT pernyataan luas prinsip-

prinsip etis yang didasarkan pada premis bahwa masyarakat bisnis dunia harus 

memainkan peran kunci dalam meningkatkan tidak hanya kondisi ekonomi, tetapi 

juga kondisi sosial.  

Prinsip-prinsip CRT mewujudkan pernyataan umum, seperti "menghormati aturan" 

dan "menghormati lingkungan" serta satu set prinsip-prinsip yang lebih spesifik 

stakeholder. Prinsip-prinsip pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab untuk 

"menyediakan pelanggan kami dengan tertinggi - kualitas produk dan layanan yang 

konsisten dengan kebutuhan kita" dan tanggung jawab untuk "menyediakan 

pekerjaan dan kompensasi yang meningkatkan pekerja, kondisi hidup". Terdaftar 

sebagai pelanggan pemangku kepentingan, karyawan, pemilik atau investor, 

pemasok, pesaing dan masyarakat. ini adalah daftar luas, khususnya di bahwa 

pesaing dianggap stakeholder.Tanggung jawab CRT ke pesaing termasuk satu set 

luas seperti tanggung jawab untuk "mendorong pasar terbuka bagi perdagangan dan 

investasi" serta tanggung jawab yang lebih spesifik untuk "menolak untuk 

memperoleh informasi komersial dengan cara tidak jujur atau tidak etis, seperti 

industri spionase" kode perusahaan sangat sedikit etika mengandung pernyataan 

comeptitors tanggung jawab sebagai pemangku kepentingan.Furthemore, pada saat 

perusahaan di banyak negara yang baru mulai untuk merumuskan kode etik, itu 

mendorong untuk melihat kelengkapan prinsip Caux Round Table.  

Demikian pula, pada tahun 1997 dewan konferensi meluncurkan sebuah inisiatif 

untuk mengatasi topik prinsip-prinsip etika bisnis global (Barenbeim. 1999) The 

Conference Board adalah nirlaba, organisasi non advokasi yang tujuannya adalah 

untuk meningkatkan sistem perusahaan bisnis dan untuk meningkatkan contriibution 

dari bisnis untuk masyarakat. Sebuah kelompok kerja yang terdiri dari kedua 

akademisi dan orang-orang bisnis yang terlibat dalam proses "mempromosikan 

pemahaman yang lebih baik dari masalah praktis dalam merumuskan dan 

melaksanakan prinsip-prinsip etika bisnis global. Laporan awal suced bahwa trend 



saat ini perusahaan mendukung artikulasi kode etik bisnis global. Kecenderungan ini 

termasuk partisipasi tumbuh Amerika Utara dan Eropa di pasar dunia dan tanggung 

jawab yang menyertainya kepada negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dan 

penekanan lebih besar pada tanggung jawab perusahaan dan individu untuk 

melakukan dan kinerja keuangan.  

  Dari 61 anggota partai bekerja, 51 yang berbasis di AS, dengan sembilan dari 

Eropa dan satu dari Jepang. Hal ini tidak dibuat untuk keluar tunggal Conference 

Board, tapi bukannya menggambarkan kesulitan representasi yang memadai dari 

semua bangsa di dikenakan biaya apapun kelompok dengan merumuskan prinsip-

prinsip di seluruh dunia. The Conference Board telah bekerja untuk melawan bias 

Amerika dengan mengadakan pertemuan kelompok kerja di Asia, Eropa, dan 

Amerika Selatan. Selain survei pada inisiatif etika perusahaan, terutama kode etik, 

dikirim ke perusahaan di seluruh dunia. Dari perusahaan menanggapi, sekitar 53 

persen di luar AS. Frederick 1991 membuat titik serupa yang sesuai internasional 

benar-benar mewakili pandangan dari semua bangsa, tetapi bahwa perspektif 

negara maju cenderung mendominasi. Sangat mungkin bahwa perjanjian bahkan 

yang meliputi perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia. Seperti yang 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dicapai karena negara-negara kurang 

berkembang dan kurang kuat merasa terdorong untuk setuju dengan pandangan 

dari negara-negara maju lebih kuat.  

Frederick (1991) meneliti enam perjanjian internasional yang mengandung pedoman 

etis bagi perusahaan multinasional.Tidak semua berlaku khusus untuk perusahaan 

multinasional, tetapi mereka yang termasuk Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi 

dan Pembangunan (OECD) Pedoman untuk Perusahaan Multinasional yang 

dikeluarkan pada tahun 1976 dan Deklarasi Kantor Buruh Internasional Tripartit 

tentang Prinsip-prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial 

yang dikeluarkan pada tahun 1977. Dengan analisis dari enam perjanjian, Frederick 

bisa memperoleh sebuah "set eksplisit panduan normatif untuk kebijakan, 

keputusan, dan operasi perusahaan multinasional" (166).Panduan ini mencakup 

rekomendasi yang normatif perusahaan multinasional harus menghormati hak 

karyawan untuk bergabung dengan serikat buruh dan untuk berunding bersama, dan 

bahwa perusahaan multinasional keharusan menghormati tuan - negara standar 

pekerjaan dan upgrade tenaga kerja lokal melalui pelatihan. Frederick mengakui 

kesulitan yang terlibat dalam pelaksanaan kode etik tersebut. Namun demikian, ia 

menyimpulkan bahwa keberadaan set ini menunjukkan munculnya pedoman etika 

perusahaan transkultural.  

Baru-baru ini, pada tahun 1997, Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap 

Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional ditandatangani oleh 

semua anggota 29 negara-negara OECD serta lima non - negara anggota 

(Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, dan Republik Slovakia) .OECD adalah organisasi 

negara-negara berkomitmen untuk ekonomi pasar dan demokrasi pluralistik. Itu 

dibentuk untuk memberikan pemerintah pengaturan di mana untuk mengembangkan 

kebijakan ekonomi dan sosial. Konvensi OECD tentang penyuapan memfasilitasi 

sebuah langkah terkoordinasi menuju mengadopsi legislasi nasional membuatnya 



menjadi kejahatan untuk menyuap pejabat publik asing. Ia menawarkan definisi 

suap, sistem pemantauan kepatuhan, dan persyaratan bahwa negara-negara 

anggota memberlakukan sanksi terhadap pelanggar. Sebelumnya pedoman (yang 

dikeluarkan oleh OECD tahun 1976) membatasi multinasional.  

 


