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Pasar berubah secara konstan
mereka tidak statis tetapi berevolusi berkembang danmereka tidak statis tetapi berevolusi, berkembang, dan 
berkontraksi sebagai reaksi terhadap usaha pemasaran. 
Kondisi ekonomi dan pengaruh kulturalnya.
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PemasarPemasar
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KondisiKondisi
KulturKultur EkonomiEkonomi



Kultur adalah kumpulan nilai-nilai, ritual, simbol, 
kepercayaan dan proses berpikir yang dipelajari dimilikikepercayaan dan proses berpikir yang dipelajari, dimiliki 
bersama oleh sekelompok orang dan diturunkan dari 
generasi ke generasi

Pemasar Internasional terbaik
tidak hanya akan menghargai
perbedaan kultural yang 
berhubungan dengan bisnis
mereka, mereka juga memahami
asal‐usul perbedaan tersebut.
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Budaya yang mencakup semua elemennya sangatBudaya, yang mencakup semua elemennya, sangat 
mempengaruhi gaya manajemen dan seluruh sistem 
bisnis.

Pengetahuan akan gaya manajemen –yaitu budaya 
bi i il i il i j t t d d il kbisnis, nilai-nilai manajemen serta metode dan perilaku 
bisnis– yang ada di satu negara, dan kesediaan untuk 
mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut adalahmengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut adalah 
penting untuk keberhasilan dalam pasar internasional.

KuncinyaKuncinya::
dd ddBeradaptasiBeradaptasi dengandengan

PasarPasar InternasionalInternasional & & 
PahamiPahami BudayaBudaya yang yang berlakuberlaku



KriteriaKriteria DasarDasar AdaptasiAdaptasi1010
1.1. ToleransiToleransi TerbukaTerbuka
22 FleksibilitasFleksibilitas2.2. FleksibilitasFleksibilitas
3.3. KerendahanKerendahan HatiHati
4.4. KeadilanKeadilan//kejujurankejujuran
55 KemampuanKemampuanmenyesuaikanmenyesuaikan diridiri dgndgn tempo tempo ygyg beragamberagam5.5. KemampuanKemampuanmenyesuaikanmenyesuaikan diridiri dgndgn tempo tempo ygyg beragamberagam
6.6. Rasa Rasa inginingin tahutahu//minatminat
7.7. PengetahuanPengetahuan akanakan negaranegara tersebuttersebut
88 R  R   kk t h dt h d l il i8.8. Rasa Rasa sukasuka terhadapterhadap orangorang lainlain
9.9. KemampuanKemampuan untukuntuk mempunyaimempunyai rasa rasa hormathormat
10.10. KemampuanKemampuan untukuntuk menyatukanmenyatukan diridiri dgndgn lingkunganlingkungan



Beda Beda BudayaBudaya, Beda , Beda PandanganPandangan
MemberikanMemberikan hadiahhadiah didi negaranegara lain lain memerlukanmemerlukan perhatianperhatian cermatcermat jikajika inginingin
dilakukandilakukan secarasecara pantaspantas. . BerikutBerikut iniini beberapabeberapa sarannyasarannya ::

• Jangan membuka hadiah di depan seorang rekan Jepang kecuali diminta 
melakukannya, dan jangan mengharapkan orang Jepang tersebut 

b k  h di h A d

JepangJepang
membuka hadiah Anda.

• Hindari menggunakan pita dan ikatan pita sebagai bagian dari bungkus 
hadiah. Ikatan-ikatan seperti yang kita kenal dianggap tidak menarik dan 
warna puta dapat mempunyai arti yang berbeda.
S l l  b ik  h di h b  d  k d  • Selalu berikan hadiah tersebut dengan kedua tangan

• Hindari mawar merah dan bunga putih, bahkan angka dan angka 13
EropaEropa

g p g g
• Jangan membungkus bunga dengan kertas
• Jangan mengambil resiko terkesan memberikan suap dengan 

menghabiskan terlalu banyak uang pada hadiah

• Jangan pernah membuat perdebatan mengenai pemberian hadiah –baik 
secara publik maupun secara pribadi. Tetapi sampaikan hadiah selalu 
dengan kedua tangan

CinaCina
dengan kedua tangan

• Hadiah harus diberikan secara pribadi, kecuali pemberian hadiah 
seremonial kolektif pada penjamuan makan atau setelah pidato



Beda Beda BudayaBudaya, Beda , Beda PandanganPandangan

DuniaDunia ArabArab
• Jangan memberikan hadiah ketika Anda pertama kali bertemu seseorang. 

Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai penyuapan
• Jangan membuatnya tampak seperti Anda merencanakan untuk 

memberikan hadiah tersebut ketika penerima sedang sendiri. Hal ini akan 
terlihat buruk, kecuali Anda mengenal orang tersebut dengan baik. 
Berikan hadiah tersebut di depan orang lain dalam hubungan yang 
kurang bersifat pribadi

A ikA ik L ti  L ti  
• Jangan memberikan hadiah hingga hubungan yang bersifat pribadi telah 

terjalin, kecuali hadiah tersebut diberikan untuk mengekspresikan 

AmerikaAmerika Latin Latin 

penghargaan atas keramahtamahan.
• Hadiah harus diberikan dalam pertemuan sosial, bukan dalam suasana 

bisnis
• Hindari warna hitam dan ungu; keduanya diasosiasikan dengan masa 40 

hari menjelang Paskah dalam Katolik Roma

AmerikaAmerika
• Hadiah yang terkesan sok pamer dapat menimbulkan masalah besar



WaktuWaktu dalamdalam berbagaiberbagai BudayaBudaya
WaktuWaktu adalahadalah sesuatusesuatu yang yang kulturalkultural, , subjektifsubjektif dandan variabelvariabel..
SalahSalah satusatu penyebabpenyebab yang paling yang paling seriusserius daridari frustasifrustasi dandan

WaktuWaktu dalamdalam berbagaiberbagai BudayaBudaya

SalahSalah satusatu penyebabpenyebab yang paling yang paling seriusserius daridari frustasifrustasi dandan
perselisihanperselisihan dalamdalam hubunganhubungan bisnisbisnis lintaslintas budayabudaya munculmuncul
ketikaketika rekanrekan bisnisbisnis tidaktidak sinkronsinkron satusatu samasama lainlain
P b dP b d ii ll h bh b dd kkPerbedaanPerbedaan seringsering munculmuncul sehubungansehubungan dengandengan kecepatankecepatan
waktuwaktu, , sifatsifat dasardasar yang yang dirasadirasa, , dandan fungsinyafungsinya..

“Waktu adalah Uang” ~ Amerika Serikat

“Mereka yang terburu-buru tiba terlebih dahulu di kuburan ” ~ SpanyolMereka yang terburu-buru tiba terlebih dahulu di kuburan. ~ Spanyol

“Jam tidak menciptakan manusia” ~ Nigeria

“Jika kau menunggu cukup lama  sebutir telur bahkan bisa berjalan”  “Jika kau menunggu cukup lama, sebutir telur bahkan bisa berjalan” ~ 
Ethiopia

“Sebelum saatnya tiba, belum waktunya; setelah saatnya tiba, sudah Sebelum saatnya tiba, belum waktunya; setelah saatnya tiba, sudah 
terlambat.” ~ Perancis
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Gaya Gaya manajemenmanajemen berbedaberbeda didi seluruhseluruh duniadunia

BeberapaBeberapa budayabudaya tampaknyatampaknya menekankanmenekankan pentingnyapentingnya
i f ii f i dd k i ik i i   b db d  l i   l i  informasiinformasi dandan kompetisikompetisi, , sementarasementara budayabudaya yang lain yang lain 
lebihlebih fokusfokus padapada hubunganhubungan dandan penguranganpengurangan biayabiaya
transaksitransaksitransaksitransaksi..

Para Para pengusahapengusaha yang yang bekerjabekerja didi negaranegara lain lain harusharusp gp g y gy g jj gg
pekapeka terhadapterhadap lingkunganlingkungan bisnisbisnis, , dandan harusharus bersediabersedia
untukuntuk menyesuaikanmenyesuaikan diridiri bilabila perluperlu..

Adaptasi terkadang berhasil, terkadang
b k b hk b h kbisa merugikan bahkan membahayakan.

Memahami budaya yang akan Anda
ki k t t dmasuki merupakan satu-satunya dasar

yang paling baik untuk perencanaan



PertimbanganPertimbangan
LingkunganLingkunganLingkunganLingkungan

SecaraSecara SignifikanSignifikan
mempengaruhimempengaruhi

SIKAP PERILAKU PANDANGAN

PENGUSAHA ASINGPENGUSAHA ASING



PolaPola MotivasiMotivasi
PengusahaPengusaha AsingAsingPengusahaPengusaha AsingAsing

BergantungBergantung padapada ::

b l k ib di i i i i1. Latarbelakang Pribadi 2. Posisi Bisnis

3. Sumber Otoritas 4. Kepribadian Mereka Sendiri



Moves u’r body


