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ERA INFORMASI 

- Serba Terbuka 

- Menyeluruh seluruh aspek kehidupan : 

* Individu  Misalnya : gaji naik  segera 
cari hutang 

* Kelompok 

* Masyarakat 
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 Organisasi :  - Sosial 

    - Politik 

    - Agama 

 Pemerintahan 

 Informasi pendukung proses pengambilan 

keputusan 

   - Rutin - sederhana 

   - Insidental 

 - Kritis 

 - Rumit 

 - Strategis 



6/5/2012 
DR Jamal Wiwoho, 08122601681 INFO 

LING BISNIS 4 

Sangat mendasar jika : Keputusan yang diambil 
cepat dan tepat 

Untuk dapat mendukung keputusan cepat dan 
akurat, penuhi syarat : 

1. Lengkap 

2. Muthakhir 

3. Akurat 

4. Dapat dipercaya 

5. Tersimpan baik 

Keputusan bisa keliru fatal apabila salah satu 
syarat tidak dipenuhi. 

Informasi merupakan dokumen penting : ( di 

BIN, di PERUSAHAAN, di NEGARA) 
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Harus dimanage dengan baik : 

- Siapa yang berhak dan memerlukan 

- Tidak berhak karenanya memang sulit untuk  

   memperdalam informasi 

 
Dikenal istilah : 

Kearifan Konversional (Rekayasa - Diplintir) 
sudah tidak aktual tetapi masih banyak 

dilakukan  kepentingan komersial 
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Ditepis dengan revolusi teknologi : 

- Teleconference 

- Web set internet 

- Komputer  

- Satelit 

     

Perang Informasi 

     Pers    

     Polemik 

Publik dibuat bingung 
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Revolusi Teknologi menurut Pakar Informasi 

      

Sarana Mutakhir di bidang Olah Data 

 

Komputer 

 

* Kecil 

* Mudah dibawa 

* Murah 

* Canggih Hitung mudah sampai yang 

rumit 
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►Cepat  Mampu selesaikan jutaan 
instruksi 

      

Ukuran Kecil 

Nano detik 

(Sepermilyar detik) 

 

Giga detik 

(Sepertrilliun detik) 
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 Di era canggih  Komputer perlu perhatian 
hal-hal : 

1. Sarana yang ada belum tentu dapat 
dimanfaatkan  tergantung kebutuhan dan 
kemampuan (financial) 

2. Aplikasi beragam 

Awalnya : Gaji, jam lembur, absen 

Mutakhir :  - Program prediksi 

   - Desain, rancangan 

   - Aplikasi seluruh proses manajemen 

   - Pengumpulan dan penggunaan  

                       informasi (penentuan tujuan), 
Penetapan  

                      Sasaran, Penentuan Misi, Perumusan  

                      Strategi, 
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    Penyusunan Program Kerja,  

                               Pembayaran Gaji, Motoring 

                               (Pengawasan) 

    - Sederhana 

    - Tingkat tinggi 

  3. Cermat :  - Sedikit atau terbatas informasi   

                          dan berlebihan informasi 

        - Fasilitas perusahaan mampu  

          mengolah informasi dengan hasil  

                          informasi banyak. 

        - Akses meluas, banyak personal yang  

                         mampu olah data 
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    - Perilaku karyawan dari   

      berbagai sumber bersaing 

      untuk dapat memberikan 

      informasi kepada atasan. 

4.Efisiensi untuk pengadaan 

komputer sangat variatif, model 

cepat berganti, demikian pula 

kemampuan dalam mengolah 

data.  
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5. Kecanggihan komputer  

    Siapapun dapat olah data 

 Konsekuensi  delegasi kepada eselon 

dibawahnya. Waspadai agar akibat 

delegasi tidak disalah-gunakan oleh 

eselon bawahannya (yang diberi 

delegasi). 

6. Terjadi Mix Teknologi 

 (Perkawinan antara teknologi informasi 

dan komunikasi) 
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Kebiasaan telecommuting 

Komunikasi - ditindak lanjuti dengan Faximili. 

Pekerjaan dikirim dari rumah  tidak hadir di 

kantor  rapat cukup dengan Teleconference 
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Ingin yang praktis, 
mudah, murah, 
tidak berbelit, 
cepat, pasti 

Dijaga, 
dipelihara, 
dilestarikan, 
dibiayai 

Menikmati, kondusif, 
ramah dengan 
lingkungan, patuhi 
ketentuan sesuai 
kepentingan masing-
masing 

1. Sesaat 

2. Belum pasti    

    dapat merealisir 

Politik 

Pemerintah  
Business 

Lingkungan 

Masyarakat 

Publik 

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 



6/5/2012 

DR Jamal Wiwoho, 08122601681 INFO 

LING BISNIS 15 

- Awasi ketentuan yang 
berlaku 

- Rentan konflik jika tidak 
sesuai ketentuan 

- Berpihak kepada 
kepentingan orang 
banyak 

- Prinsip menjaga, 
memelihara, 
mengawasi, membiayai, 
melestarikan. 

- Reaksi 

Publik 
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Format - Kemitraan : Pemerintah + Peran Bisnis 

 Pelayanan Masyarakat  

Perlu dilibatkan dalam kebijakan, karena. 

Banyak berperan dalam melaksanakan kebijakan 

politis pemerintah. 

Pemerintah tidak mampu melaksanakan sendiri. 

Bussiness 
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Henry Arungan Tahun 1903 

Pemilik Perusahaan Motor 1070’s 

* Tidak takut terhadap ancaman pemerintah. Apapun itu 

kebijakan pemerintah dalam mengatur negara. 

* Prinsip dunia bisnis punya hak mutlak mengejar laba. 

* Kebenaran kepatuhan terhadap hukum sesuai kebijakan 

publik perlu diuji. 

* Semua perusahaan besar di semua negara melakukan 

hal yang sama  untuk mempertahankan hak, untuk 

berdagang, dan mencukupi semua fasilitas bisnis atau 

pabrik yang dioperasikan. 
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EVOLUSI PUBLIK 

 Sejak dahulu sampai sekarang setiap anggota 

masyarakat berhak untuk mengeluarkan pendapat bereaksi 

terhadap kebijakan pemerintah. 

 Problem, keinginan dan harapan disampaikan 

kepada pemerintah. Pemerintah tidak keberatan dan 

merupakan masukan yang perlu untuk dipertimbangkan. 

 Harapan problem yang ada dapat dipecahkan sesuai 

keinginan : 

- Pemerintah 

- Bisnis 

- Publik atau Masyarakat 
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 Pemecahan yang berbeda sangat tergantung dari 

seberapa besar perhatian pemerintah untuk merespon 

keinginan publik. Jika tidak mendapat perhatian, reaksi 

publik tentu Protes lebih kritis dalam meminta perhatian 

pemerintah. 

Pemecahannya dengan aksi tidak puas : 

- Unjuk rasa 

- Demonstrasi 

- Tindakan provokasi dan pengrusakan. 
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 Pemerintah seharusnya tanggap terhadap 

keinginan masyarakat yang bertumpu kepada : 

1. Mengubah keinginan atau harapan stakeholders. 

2. Mewujudkan tindakan politis. 

3. Mewujudkan tindakan mengatur. 

4. Mewujudkan ketentuan perundangan yang sah dan 

dapat diaplikasikan atau dilaksanakan. 
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Tuntutan masyarakat (yang negatif) harus dapat 

dicegah sedini mungkin, agar jangan sampai 

menimbulkan tindakan yang tidak diinginkan. 

 Kegagalan koordinasi harus segera diatasi atau 

dipecahkan, provokasi dari kelompok kecil yang 

menghendaki pencegahan pencemaran harus dapat 

diatasi dengan baik. 
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Gambar 1.1 

Keputusan dan Lingkungan Bisnis Pemasaran Internasional 

Pelanggan  

internasional 

Jenis lingkungan 

lainnya 

Lingkungan  

Yuridis 

Promosi Distribusi 

Lingkungan 

Politis 

Lingkungan 

Kultural 

Harga Produk 

Lembaga 

Ekonomi dan  

perjanjian 

Perspektif  

Bisnis 

Perusahaan  

Lingkungan 

Ekonomi 
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Implikasi Lingkungan Ekonomi pada Bauran 

Pemasaran 

Produk  Muatan Lokal, teknologi produksi, skala 

ekonomi, kompleksitas, fungsi, desain 

dan usia produk, diversifikasi dan 

diferensiasi, kebijakan lokalisasi dan 

adaptasi, preferensi konsumen, 

segmentasi pasar, cita rasa dan status 

barang. 
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Harga  Komponen dan strategi harga, batas atas-

bawah harga, harga transfer, esklasi 

harga, stabilitas harga, harga bahan baku 

lokal, harga bahan baku impor, dan 

kontrak harga. 

Promosi  Pilihan jenis promosi, cakupan wilayah, 

promosi lokal, jenis dan isi pesan, kopi 

promosi, ketersediaan media promosi, 

batasan waktu, biaya promosi. 

Distribusi Cakupan dan sebaran wilayah, jenis 

kontrak, intensitas saluran, criteria 

pemilihan. 
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1. Lingkungan Politik 

 Tidak jauh berbeda dengan lingkungan ekonomi, 

lingkungan politik, kinerja politik dan strategi 

pembangunan politik, juga memiliki pengaruh yang 

signifikan pada pilihan strategi memasuki pasar, 

perencanaan pemasaran strategis, dan kombinasi bauran 

pemasaran. Bisa jadi lingkungan politik memiliki 

pengaruh langsung pada manajemen pemsaran global.  
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 Akan tetapi hendaknya juga perlu diketahui 

bahwa lingkungan politik dapat secara tidak langsung 

mempengaruhi manajemen pemasaran global, dengan 

terlebih dahulu mempengaruhi lingkungan ekonomi. 

Pemerintah, khususnya di negara sedang berkembang 

yang relatif baru merdeka, sepertinya relatif leluasa 

melakukan intervensi politik, misalnya dengan 

melakukan nasionalisasi perusahaan, sekalipun kini 

sudah teramat jarang dijumpai, karena dinilai 

memiliki risiko ikutan -politik dan negara - yang lebih 

besar. 
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Pengaruh Lingkungan Politik dan pada 

Pilihan Strategi Memasuki Pasar 

Konfiksasi     Pengambilalihan perusahaan secara paksa  

oleh negara, tanpa ganti rugi 

Eksproriasi    Pengambilalihan perusahaan oleh negara 

dengan ganti rugi tertentu 

Domestokasi Transfer kepemilikan secara bertahap  
(gradual) 

                      Promosi manajer lokal ke pucuk pimpinan 

                      Peningkatan muatan lokal secara bertahap 

Kepemilikan  Kepemilikan bersama anatar perusahaan, 
negara tempat perusahaan beroperasi, dan 
perusahaan lokal. 

                       Kecenderungan adanya mitra (partner) lokal 
pasif. 
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Manajemen   Keharusan partisipasi manajemen lokal 

Intervensi  Intervensi pemerintah lokal pada regulasi 

ekspor-impor, devisa, pasar, harga, pajak, dan 

tenaga kerja 

Kebijakan   Kebijakan lain yang tidak tertulis, terutama 

yang berkaitan dengan sikap pemerintah pada 

perusahaan, modal, dan tenaga kerja asing. 

Lingkungan Budaya 

 Lingkungan budaya memiliki pengaruh yang lebih 

signifikan pada manajemen pemasaran modal khususnya 

pada kombinasi bauran pemasaran, dibanding pengaruh 

yang berasal dari lingkungan ekonomi dan politik. 
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Implikasi Lingkungan Budaya pada 

Manajaemen Pemasaran Global 

Individualisme/Kolektivisme 

Kontrak, partner bisnis, intervensi 

negara, fungsi pokok dan tambahan 

produk, ukuran dan besaran produk, 

kualitas dan kemasan produk, citra 

(image) dan status sosial produk, strategi 

dan persepsi harga, intensitas saluran 

distribusi, pilihan jenis promosi, isi 

pesan iklan, segmentasi dan posisi 

produk. 
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Jarak Kekuasaan 

Negosiasi, kontrak, pembagian ekuitas, 

peran status sosial, intervensi negara, 

strategi harga, pembagian wilayah 

saluran distribusi, media dan isi iklan, 

segmentasi dan posisi duduk, 

manajemen dan kinerja perusahaan. 

Maskulinisme/ Femininisme 
Manajemen dan kinerja perusahaan, 

negosiasi, fungsi dan desain produk, 

kemasan, strategi harga, intensitas 

saluran distribusi, isi iklan, segmentasi 

pasar, dan posisi produk 
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Penghindaran Ketidak Pastian 

Negosiasi dan kontrak, pembagian ekuitas, 

fungsi dan kualitas produk, jaminan setalah 

penjualan, strategi dan persepsi harga, 

promosi.  

Dalam memeriksa lingkungan atau iklim bisnis di sebuah 

negara, manajemen perlu mengumpulkan informasi untuk 

menilai favoritibilitas lingkungan dan juga risiko yang 

berkaitan dengan memasuki atau beroperasi di dalam 

sebuah negara. Hal ini membutuhkan pemeriksaan tentang 

aspek-aspek seperti lingkungan politis, iklim finansial, dan 

lingkungan regulatori dan legal. 

Informasi/Iklim/Lingkungan Baik 
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Beberapa contoh tipe dan sumber informasi yang digunakan 

untuk menilai iklim bisnis. 

Politis --- indikator sample 
• Sistem pemerintah: demokratis, otoratorium, diktator 

• Frekuensi perubahan pemerintah 

• Frekuensi kekacauan, pemberontakan, dan mogok 

• Sikap terhadap bisnis asing 

• Peringatan pakar atas stabilitas politis / keuangan 

• Laju inflasi 

• Risiko valuta asing 

• Restriksi atas arus modal 

• Kontrol valuta 

• Hutang luar negeri 

• Stabilitas kurs valuta 
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Legal ----- > Indikator sampel 

• Restriksi impor-ekspor (tariff,kuota) 

• Restriksi atas kepemilikan 

• Standar lingkungan 

• Standar dan regulasi produk 

• Regulasi kompetensi, monopoli 

• Regulasi dan kontrol harga 

• Legislasi hak paten dan merek dagang 
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Faktor Demografi --- indikator sampelnya 

•  Jumlah populasi (dalam jutaan) 

•  Rata-rata pertumbuhan populasi tahunan (persen) 

•  Urbanisasi (presentase populasi di kota-kota besar 

lebih dari satu juta) 

•   Presentasi populasi (usia 0-14 tahun) 

•  Kepadatan penduduk 

•  Struktur organisasi 

•  pengharapan hidup 

•  Tingkat kematian bayi  
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Faktor geografi --- Indikator sampelnya 
• Besarnya sebuah negara (dalam kilometer per segi) 

• Karakteristik topografis 

• Kondisi-kondisi iklim (suhu rata-rata) 

• Curah hujan atau salju tahunan 
Faktor Ekonomi ---- indikator sampelnya 
• Produk nasional bruto (GNP) per kapita 

• Distribusi pendapatan (presentase GNP untuk 20 persen        
 rumah tangga) 

• Tingkat pertumbuhan GNP  per tahun 

• Tingkat pertumbuhan hasil pertanian 

• Tingkat pertumbuhan pabrikasi 

• Tingkat pertumbuhan jasa 

• Konsumsi energi 

• Konsumsi baja 
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Faktor Edukasional -- indikator sampel 

• Keahlian teknologis atau ilmiah 

• Teknologi produksi yang ada 

• Teknologi konsumsi yang ada 

• Buta aksara orang dewasa 

• Kepemilikan komputer pribadi per kapita 

• Jumlah derajat doctor(Ph. D) dalam sains 

• Presentase kelompok usia yang mendaftar dalam   
 pendidikan sampingan 

• Presentase kelompok usia yang menyelesaiakn     
 pendidikan sekunder. 
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Faktor Sosiokultural-- indikator sampel 

• Nilai-nilai yang dominan 

• Pola gaya hidup 

• Jumlah kelompok etnik 

• Banyaknya ragam bahasa 

• Populasi untuk setiap tenaga dokter 

• Agama yang dominan 


