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Silahkan kerjakan dengan teliti soal dibawah ini ! 
 
Soal 1 (Bobot: 25 poin) 

Proses seleksi adalah suatu proses dimana organisasi akan membuat sebuah keputusan yang akan 

diterima atau tidaknya seorang calon karyawan yang akan menjadi bagian dalam sebuah 

perusahaan. Berdasarkan film Gung Ho, terjadi sebuah kegagalan Direktur Assan motor dalam 

memimpin perusahaan tersebut.  

a. Bagaimana sistem seleksi SDM yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan 

Direktur Assan Motor yang sesuai dengan job spesification?  

b. Apakah tepat cara seleksi yang digunakan Assan Motor kalau hanya dengan 

menggunakan tes wawancara saja yang diberikan dalam sistem seleksi direktur Assan 

Motor? atau harus dengan tes yang lain? Dan berapa lama waktu yang efektif untuk 

proses seleksi SDM itu sendiri? 

Soal 2 (Bobot: 25 poin) 

Berdasarkan kasus dalam film Gung Ho yang anda lihat, dapat diketahui bahwa terjadi kegagalan 

kepemimpinan Kozihiro sebagai Direktur Assan Motor mulai dari loyalitas karyawan yang 

terbilang masih rendah dan produksi mobil yang masih rendah. Hal itu terjadi karena salah satunya 

belum jelas analisis jabatan yang diberikan bagi karyawan Amerika. Analisis jabatan 

menghasilkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 

a. Apakah perbedaan Job Description dan Job Specification? Jelaskan! 
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b. Apakah Kozihiro sudah sesuai untuk menjadi direktur di Assan Motor? Jika iya/tidak 

mengapa? 

c. Jika anda sebagai manajemen perusahaan Assan Motor, syarat atau spesifikasi jabatan 

apa yang akan anda tetapkan untuk bisa menjadi direktur Assan Motor? Dan jelaskan 

secara detail mengapa hal-hal tersebut masuk ke dalam spesifikasi jabatan direktur 

Assan Motor? 

Soal 3 (Bobot: 25 poin) 

Perbedaan budaya antara Jepang dan Amerika membawa pengaruh dalam pengelolaan SDM di 

Assan Motor. Sejumlah kesulitan dalam pengelolaan SDM berpengaruh pada kelancaran 

pekerjaan yang dilakukan. Perilaku dan sikap kerja tenaga kerja Amerika sebagai akibat dari 

budaya individualisme dirasakan oleh Takahara Kozihiro tidak sesuai dengan budaya kerja tim 

yang selama ini dipakai di Jepang. Hal ini dirasakan sebagai penghambat dalam pencapaian target 

produksi. Hunt Stevenson ditunjuk sebagai koordinator pekerja untuk menjembatani keinginan 

pihak manajemen yang membawa misi budaya kerja tim dengan karyawan yang berbudaya kerja 

individualisme. Pertanyaan: 

a. Apakah yang seharusnya dilakukan oleh Takahara Kozihiro agar kedua budaya 

tersebut dapat menjadi tim yang efisien dan efektif? 

b. Pelatihan apakah yang paling cocok untuk pegawai pabrik Assan Motor? Jelaskan 

alasannya! 

c. Sebagai koordinator pekerja, Apakah Hunt Stevenson sudah menjembatani 

keinginan pihak manajemen untuk membawa misi budaya kerja tim di Assan 

Motor? Jelaskan alasannya!! 

 

Soal 4 (Bobot: 25 poin) 

Ada berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan Assan Motor, salah satu permasalahan 

terbesarnya adalah budaya kerja orang Amerika yang berimbas pada hasil produksi mobil di bawah 

rata-rata hasil produksi orang Jepang.  

a. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, desain pelatihan apa yang harus 

diberikan untuk mengenal karakter orang? Mengapa pelatihan yang anda usulkan harus 

diberikan kepada orang Amerika?  



b. Pelatihan didesain untuk memperbaiki peformansi perusahaan maupun individual. 

Dalam pendekatan MSDM digunakan desain pelatihan yang efektif yang disebut 

dengan instructional design. Apakah yang dimaksud dengan instructional design, 

Jelaskan! 
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