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Tidak ada perusahaan, domestik maupun 
internasional, besar maupun kecil, dapat 

l k k b b kmelakukan bisnis tanpa mempertimbangkan 
pengaruh lingkungan politik dimana perusahaan 

b btersebut beroperasi

Pemerintah tuan rumah maupun negara
asal adalah partner yang integral
Pemerintah akan bereaksi terhadapPemerintah akan bereaksi terhadap
permasalahan yang muncul dalam aktivitas
pemasaran internasionalp



Hukum Internasional  mengakui hak kedaulatan 
sebuah bangsa untuk memberikan atau tidak izin 
untuk melakukan bisnis dalam batas batas politiknyauntuk melakukan bisnis dalam batas‐batas politiknya

Negara berdaulat merdeka dan bebas dari semua
kendali eksternalkendali eksternal, 

1. Mempuyai kesetaraan legal yang utuh 
terhadap negara negara lainterhadap negara‐negara lain, 

2. Memerintah teritorinya sendiri,
3. Memilih sistem politik, ekonomi dan sosialnya 

sendiri
4. Mempunyai kekuasaan untuk mengadakan 

perjanjian dengan negara lainperjanjian dengan negara lain



Stabilitas Kebijakan Pemerintah
Iklim politik yang ideal untuk sebuah perusahaan multinasional 
adalah pemerintah yang stabil dan ramah

Stabilitas Kebijakan Pemerintah

adalah pemerintah yang stabil dan ramah.
Pemerintah tidak selalu stabil dan ramah

LIMA Penyebab Politis Ketidakstabilan Pasar
Internasional :

1 Beberapa bentuk pemerintahan tampak bersifat tidak1. Beberapa bentuk pemerintahan tampak bersifat tidak 
stabil

2. Perubahan‐perubahan dalam partai politik selama 
pemilihan umum mungkin mempunyai pengaruh besarpemilihan umum mungkin mempunyai pengaruh besar 
pada kondisi perdagangan

3. Nasionalisme
4. Rasa permusuhan yang ditujukan terhadap negara‐p y g j p g

negara tertentu
5. Perselisihan perdagangan itu sendiri



Resiko Politis dari Bisnis Global
Isu‐isu kedaulatan, filosofi politik yang berbeda, dan 
nasionalisme terwujud dalam sejumlah besar tindakan tindakan

Resiko Politis dari Bisnis Global

nasionalisme terwujud dalam sejumlah besar tindakan‐tindakan 
pemerintah yang meningkatkan risiko bisnis global.

Bentuk Risiko Bisnis Global :

1 Penyitaan pengambil alihan dan Domestikasi1. Penyitaan, pengambil‐alihan, dan Domestikasi
2. Risiko Ekonomi
3. Sanksi Politis
4. Aktivis Politis dan Sosial serta Organisasi Non4. Aktivis Politis dan Sosial serta Organisasi Non 

Pemerintah
5. Kekerasan
6. Kejahatan di Internetj



Resiko Politis dari Bisnis Global

Penyitaan, Pengambil-alihan dan Domestikasi

Risiko politik yang paling berat adalah Penyitaan
yaitu perampasan aset‐aset perusahaan tanpa 
pembayaran

11
pembayaran

Pemerintah dapat melakukan Pengambilalihan dengan
mengambil sebuah investasi tetapi memberikan

22

pembayaran ganti rugi untuk aset‐aset tersebut. Sering
kali investasi yang diambil alih dinasionalisasikan, yang 
artinya dijalankan oleh pemerintah.artinya dijalankan oleh pemerintah.



Risiko Politis dari Bisnis Global

Penyitaan, Pengambil-alihan dan Domestikasi

Risiko jenis ketiga adalah domestikasi. Hal ini terjadi ketika 
negara tuan rumah secara sedikit demi sedikit mengalihkan 

33

investasi asing kepada kendali dan kepemilikan nasinal, 
melalui serangkaian surat keputusan pemerintah dengan 
memerintahkan kepemilikan lokal dan keterlibatan nasionalmemerintahkan kepemilikan lokal dan keterlibatan nasional 
yang lebih besar dalam manajemen sebuah perusahaan.

Tujuan utama domestikasi adalah untuk memaksa investorTujuan utama domestikasi adalah untuk memaksa investor‐
investor yang memabgi lebih banyak kepemilikan, 
manajemen dan keuntungan dengan warga negara asli 
dibandingkan sebelum dilakukannya domestikasi



Resiko Politis dari Bisnis Global

Risiko Ekonomi
Perusahaan‐perusahaan internasional akan selalu dihadapkanp p
pada berbagai risiko ekonomi yang dapat terjadi tanpa adanya
peringatan yang berarti.

Pengendalian Nilai Tukar

Bentuk Risiko Ekonomi :

Hukum Kandungan Lokal
Pembatasan Impor
Pengendalian PajakPengendalian Pajak
Pengendalian Harga
Permasalahan Pekerja



Resiko Politis dari Bisnis Global

Sanksi Politis

Satu atau sekelompok negara dapat memboikot negara
lain sebagai bentuk sanksi terhadap negara tersebut.

Sehingga menghentikan semua perdagangan antara 
negara‐negara tersebut
atau dapat mengeluarkan sanksi terhadap perdagangan 
produk‐produk tertentu

sejarah menunjukkan bahwa pemberian sanksi hampir 
selalu tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang 
dii i k t l bih jik d bdiinginkan, terlebih jika negara‐negara pedagang besar 
lainnya mengabaikan sanksi tersebut.



Resiko Politis dari Bisnis Global

Aktivis Politis dan Sosial serta NGO

Meskipun biasanya tidak ada sanksi secara resmi yangMeskipun biasanya tidak ada sanksi secara resmi yang 
diberikan pemerintah, dampak dari para aktivis politis
dan sosial juga dapat menghambat laju perdagangan

Contoh Aktivis dan NGO :

dan sosial juga dapat menghambat laju perdagangan
normal.

1. Greenpeace
2. Consumers International
3. Palang Merah
4 B l S bi M h4. Bulan Sabit Merah
5. Amnesti Internasinal
6. Oxfam
7. UNICEF
8. Care
9. Habitat for Humanity
10. YLKI



Resiko Politis dari Bisnis Global

Kekerasan

Meskipun biasanya tidak diprakarsai oleh pemerintahMeskipun biasanya tidak diprakarsai oleh pemerintah, 
kekerasan adalah risiko lain yang perlu dipertimbangkan
perusahaan multinasional dalam menilai kerentanan

Contoh Aktivitas Kekerasan :

perusahaan multinasional dalam menilai kerentanan
politis aktivitas‐aktivitas pemerintah

1. Ancaman Kekerasan terhadap perusahaan melalui
telepon, surat kaleng dsb

2 P lik k k tif h lti i l2. Penculikan para eksekutif perusahaan multinasional
3. Pemboman fasilitas perusahana multinasional



Resiko Politis dari Bisnis Global

Kejahatan di Internet

Internet adalah sarana yang bisa digunakan sebagai sarana
melakukan serangan kejahatan bagi musuh asing dan domestik
yang ingin menimbulkan kerusakan pada sebuah perusahaan

Salah satu kesulitan melacak kejahatan di internet adalah 

y g g p p
dengan kemungkinan kecil untuk tertangkap.

sulit menentukan apakah suatu serangan internet 
dilancarkan oleh negara yang jahat, teroris atau hacker 
sebagai leluconsebagai lelucon

Di kala serangan virus sudah dilancarkan maka setiap
gelombang virus mempunyai kemampuan yang semaking g p y p y g
merusak dan menyebar sangat fcepat, sehingga kerusakanm
yang cukup parah terjadi sebelum dapat dihentikan




