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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Globalisasi yang merupakan proses perluasan yang menghubungkan 

berbagai elemen antar negara berjalan sangat cepat saat ini. Tren globalisasi 

memicu perkembangan aktivitas antar batas yang tinggi di seluruh dunia, hal ini 

memunculkan berbagai kesempatan bisnis sehingga memunculkan lingkungan 

dengan tingkat persaingan bisnis yang sangat kompetitif. 

Globalisasi menghilangkan batasan – batasan regulasi, budaya dan bahasa 

yang selama ini menjadi penghalang aktivitas antar negara, dan mendorong 

perkembangan era perdagangan bebas antara negara. Hal ini semakin didukung 

dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin memudahkan hubungan 

antara negara dan menciptakan peluang baru bagi setiap organisasi untuk 

melakukan kerja sama internasional lintas negara dengan memaksimalkan 

keunggulan kompetitif yang menjadi potensi individu. 

Internasionalisasi sebagai dampak terjadinya gloabalisasi merupakan proses 

dimana perusahaan bergerak dari hanya beroperasi di pasar domestik menuju 

pasar internasional (O’Farrell et al. 1996). Internasionalisasi juga dapat dilihat 

sebagai salah satu indikator pertumbuhan perusahaan dengan melakukan ekspansi 

ke pasar internasional (Dunning dan Lundan 2009). 

Internasionalisasi atau bisnis internasional adalah bisnis yang aktivitasnya 

dilaksanakan diluar batas negara. Definisi ini termasuk tidak saja perdagangan 

internasional dan manufaktur, tetapi juga industri jasa yang berkembang antara 

lain di bidang transportasi, pariwisata, periklanan, konstruksi, retail, grosir dan 

komunikasi massa (Ball, Geringer, Mcnett dan Minor 2012). 

Internasionalisasi bukan hanya menciptakan kesempatan bisnis, tetapi juga 

memunculkan tantangan (Ischenko 2011). Pasar internasional yang dituju 

memiliki karateristik sosial dan budaya yang berbeda dengan negara asal. Selain 

itu aspek formal, legalitas serta penggunaan mata uang yang berbeda menjadi 

tantangan lain yang harus dihadapi perusahaan ketika memasuki pasar 

internasional. Proses internasionalisasi umumnya diuraikan dalam empat variabel 

yaitu, keputusan utuk melakukan internasionalisasi, pemilihan pasar, moda masuk 

pasar serta faktor- faktor yang mempengaruhi moda masuk pasar (London 2010). 

Indonesia sebagai negara berkembang sangat aktif didalam kegiatan bisnis 

internasional. Keterlibatan tersebut dapat diukur dari kegiatan ekspor dan impor 

yang terjadi antara Indonesia dan negara – negara lain di dunia sebagai salah satu 

indikator utama (Hutagaol 2006). Dalam lima tahun terakhir nilai ekspor barang 

Indonesia mencapai US$ 838.29 milyar, sedangkan nilai impor mencapai US$ 

787.35 milyar. 

Demikian juga pada sektor jasa, dimana aktivitas perdagangan internasional 

Indonesia dalam lima tahun terakhir mencatat nilai ekspor sebesar US$ 116.50 

milyar dan nilai impor sebesar US$ 164.33 milyar. 

Walaupun secara umum perusahaan – perusahaan Indonesia lebih memilih 

ekspor sebagai moda masuk pasar internasional, namun beberapa perusahaan 

semakin aktif melakukan investasi di luar negeri. Saat ini terdapat sekitar 31 

perusahaan Indonesia yang sudah melakukan penanaman modal di negara lain 
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dari berbagai sektor barang dan jasa seperti semen, farmasi, properti, pengemasan, 

cat, makanan, industri kimia, freight forwarding, enjiniring & konstruksi dan 

sektor – sektor lainnya (BKPM 2015).  

Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang menjadi bagian 

dari outward investment oleh perusahaan – perusahaan Indonesia. Sektor ini 

menjadi salah satu penyumbang nilai ekspor jasa Indonesia, dengan kontribusi 

sebesar 2.61% dari total nilai ekspor jasa dalam lima tahun terakhir. Walaupun 

cenderung mengalami tren penurunan, secara total sektor ini menunjukan nilai 

surplus. 

 

Tabel 1  Nilai ekspor impor jasa konstruksi Indonesia tahun 2012 – 2016 

Tahun Nilai Ekspor (Juta US$) Nilai Impor (Juta US$) 

2012 862.73 631.82 

2013 848.46 853.15 

2014 711.73 660.00 

2015 378.7 452.51 

2016 237.85 131.56 

Total 3,039.47 2,729.04 

  Sumber: SEKI, Bank Indonesia (2017) 

 

Jasa konsultan enjiniring adalah bagian dari jasa konstruksi yang merupakan  

jasa nasehat dengan penyediaan tenaga ahli terlatih dan berkualitas dalam 

membantu klien mengindentifikasi permasalahan sekaligus menyediakan dan 

mengimplementasikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.  

Dalam pelaksanaan setiap pekerjaan konstruksi dibutuhkan dukungan jasa 

konsultansi enjiniring dalam berbagai tahapan, baik perencanaan, pengawasan dan 

manajemen untuk menjamin pekerjaan konstruksi dapat terlaksana dengan baik. 

Di sektor konstruksi Indonesia memiliki sumberdaya manusia yang banyak 

dan berkualitas serta didukung tingkat pendidikan dan pengalaman yang cukup, 

sehingga memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan negara lain yang 

memiliki keterbatasan pada jumlah tenaga ahli dan biaya produksi yang jauh lebih 

tinggi. 

PT. Tripatra Engineering adalah perusahaan konsultan enjiniring Indonesia 

yang sudah berdiri sejak tahun 1973. Dengan 100% kepemilikan oleh warga 

negara Indonesia, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan domestik yang 

mampu bertahan ditengah era pasar global. PT. Tripatra Engineering memiliki 

portofolio jasa konsultansi enjiniring terpadu diberbagai bidang industri seperti 

minyak dan gas, petrokimia, ketenagalistrikan serta infrastruktur dengan klien 

nasional serta internasional. 

PT. Tripatra Engineering merupakan pemimpin pasar jasa konsultan 

enjiniring pada industri minyak dan gas domestik. Hal ini di dapat dilihat 

berdasarkan data pangsa pasar perusahaan sebesar 44.59% dari total Rp. 1,702 

triliun rupiah dalam kurun waktu 2012 – 2016. Namun kondisi harga minyak 

dunia yang terus mengalami penurunan berdampak pada pasar jasa konsultan 
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enjiniring domestik yang mengalami rata – rata penurunan 13.34% per tahun sejak 

tahun 2012. Hal ini juga dirasakan langsung oleh perusahaan, dimana tingkat 

pendapatan perusahaan menurun secara drastis. Kondisi ini mendorong 

perusahaan untuk mencari pasar lain diluar Indonesia. 

 

Tabel 2  Pangsa pasar jasa konsultan enjiniring di Indonesia 2012 – 2016 

Perusahaan Pangsa Pasar (IDR) Pangsa Pasar (%) 

PT. Tripatra Engineering 759,245,149,975 44.59 

PT. Singgar Mulia 376,018,412,600 22.08 

PT. Synergy Engineering  282,063,848,270 16.57 

PT. Wood Group Kenny 95,808,340,000 5.63 

PT. Depriwangga Engineering 75,051,133,150 4.41 

Lain – Lain (7 Perusahaan) 114,565,401,241 6.37 

Total 1,702,752,285,236 100.00 

  Sumber: Data internal, PT.Tripatra Engineering (2017) 

 

Saat ini manajemen PT. Tripatra Engineering telah memutuskan untuk 

memperluas jangkauan bisnis perusahaan dengan melakukan ekspansi ke pasar 

internasional.  Berdasarkan beberapa laporan dan temuan yang dapat dipercaya,  

manajemen perusahaan memutuskan pasar internasional yang akan dituju adalah 

Houston, Amerika Serikat dan Papua Nugini. Lokasi ini menjadi pilihan 

berdasarkan rekomendasi dari klien internasional yang pernah bekerja sama 

dengan PT. Tripatra Engineering dan memiliki operasional di wilayah Indonesia 

serta di Houston, Amerika Serikat dan Papua Nugini. 

Pasar konsultan enjiniring minyak dan gas di Houston, Amerika Serikat 

cukup besar dan berkembang dengan pesat. Dalam periode 2012 – 2016 total nilai 

pangsa pasar mencapai US$ 4,508 Juta dengan tingkat pertumbuhan rata – rata 

99% per tahun. 

 

Tabel 3  Pangsa pasar jasa konsultan enjiniring di Houston 2012 – 2016 

Perusahaan 
Pangsa Pasar  

(Juta US$) 

Pangsa Pasar  

(%) 

S&B Engineers and Constructors Ltd. 1,307.81 29.01 

Burns & McDonnel 537.89 11.93 

Universal Pegasus International  399.16 8.85 

Hatch Mott Macdonald 242.45 5.38 

Surveying and Mapping LLC 196.3 4.35 

Willbross Group Inc. 193.35 4.29 

WSP | Parsons Brinckerhoff 189.25 4.20 
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Tabel 3  Pangsa pasar jasa konsultan enjiniring di Houston 2012 – 2016 (Lanjutan) 

Burrow Global LLC 149.2 3.31 

Furgo Consultant Inc. 136.97 3.04 

Atkins North America 133.38 2.96 

Lain – Lain (23 Perusahaan) 1,022.26 22.68 

Total 4,508.02 100.00 

  Sumber: Engineering News-Record  (2017) 

 

Sedangkan di Papua Nugini total pangsa pasar mencapai US$ 3,6347.6 Juta 

dengan tingkat pertumbuhan rata – rata 1% per tahun. 

 

Tabel 4  Pangsa pasar jasa konsultan enjiniring di Papua Nugini 2012 - 2016 

Perusahaan 
Pangsa Pasar  

(Juta US$) 

Pangsa Pasar  

(%) 

GHD 5,165  12,56 

Kramer Ausenco 2,087.63  5,07 

SMEC 1,455.83  3,85 

Wood Group PSN 32,287.90 78,51 

Total 36,347.36 100.00 

  Sumber: Companies Annual Report (2017) 

 

Perumusan Masalah 

Internasionalisasi adalah sebuah proses yang menantang dan memiliki risiko 

yang tinggi karena pasar yang cenderung tidak stabil serta adanya perbedaan 

budaya dan sistem ekonomi dan politik. Internasionalisasi ke pasar berkembang 

merupakan langkah strategis yang harus diikuti dengan komitmen teknis dan 

manajerial serta dukungan sumberdaya finansial. Penentuan daya tarik pasar 

internasional yang dituju dan objektif internasionalisasi serta kebijakan dan 

kekuatan perusahaan menjadi dasar perusahaan dalam memilih pasar internasional 

yang di tuju.  Oleh karena itu, sebelum menentukan untuk memasuki pasar 

internasional, perusahaan harus memiliki beberapa alternatif strategi dan moda 

masuk untuk beberapa target pasar internasional yang berbeda.  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian 

ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: 

1. Berapa besar pasar konsultan enjiniring di Houston, Amerika Serikat 

dan Papua Nugini 

2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan moda masuk ke 

pasar konsultan enjiniring di Houston, Amerika Serikat dan Papua 

Nugini 
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3. Strategi moda masuk apa yang sebaiknya dipilih perusahaan untuk 

memasuki pasar konsultan enjiniring di Houston, Amerika Serikat dan 

Papua Nugini 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan 

diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengidentifikasi besar pasar konsultan enjiniring di Houston, Amerika 

Serikat dan Papua Nugini 

2. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan moda 

masuk ke pasar konsultan enjiniring di Houston, Amerika Serikat dan 

Papua Nugini 

3. Memformulasi strategi moda masuk yang sebaiknya dipilih untuk 

memasuki pasar konsultan enjiniring di Houston, Amerika Serikat dan 

Papua Nugini 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman secara akademis dan bisnis tentang internasionalisasi melalui 

deskripsi, investigasi dan analisis. Penelitian ini akan memberikan pemahaman 

bagaimana perusahaan domestik memilih dan melakukan internasionalisasi, 

sekaligus menentukan strategi yang akan digunakan dalam melaksanakan objektif 

internasional perusahaan serta faktor – faktor utama yang mempengaruhi strategi 

tersebut. Lebih lanjut diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

memutuskan prioritas masuk ke pasar internasional. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Internasionalisasi perusahaan merupakan satu topik yang luas dan 

kompleks. Banyak faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi 

proses internasionalisasi suatu perusahaan. Faktor ekonomi, teknologi serta 

infrastruktur memiliki dampak dalam keputusan internasionalisasi serta strategi 

dan metode yang digunakan untuk pasar internasional tertentu. Penelitian ini 

hanya fokus terhadap perusahaan konsultan enjiniring pada pasar tertentu. 

Analisis terhadap perusahaan dan pasar lain dapat memberikan hasil yang berbeda. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kerangka Teoritis 

Di era globalisasi yang semakin maju, internasionalisasi menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dan menjadi fokus dari penelitian akademis dan bisnis diseluruh 

dunia. Faktor yang mendorong terjadinya globalisasi pasar dan produksi adalah 

runtuhnya batasan – batasan perdagangan antar negara dan perkembangan serta 

inovasi di bidang teknologi (Wild dan Wild 2012). 
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