
Mengelola SDM untuk menghadapi abad ke-21 di Coors 

By Randall S.Schuler dan Susan E. Jackson 

 

Coors Brewing Company (CBC) yang bermarkas di Golden, Colorado, terkenal karena bir 

buatannya dan karena prosedurnya dalam mengelola karyawan dengan adil. Dipimpin oleh 

pewaris keluarga, Peter H. Coors, CBC pada tahun 1978 menyadari bahwa mereka harus 

membina hubungan yang lebih baik dengan karyawannya. Konfrontasi yang terjadi antara serikat 

pekerja yang telah mewakili karyawan selama hampir 50 tahun dengan pihak manajemen 

menimbulkan pemogokan yang gagal melawan perusahaan. Para karyawan sepakat untuk 

membubarkan serikat namun semuannya ini juga membuat mereka merasa todak terlindungi dari 

kemungkinan tindakan manajemen yang bersifat sepihak. 

Karyawan mengkhawatirkan kemungkinan manajemen mengambil alih kendali dan tidak 

memberikan kebebasan bagi karyawan untuk menegakkan disiplin. Menurut Richard Kellogg, 

yang terlibat dalam proses pengaduan pada saat itu dan kemudian menjadi direktur SDM Coors, 

para wakil karyawan mengatakan pada William K. Coors, pemimpin perusahaan, “Karyawan 

mengalami kekhawatiran yang disebabkan ketiadaan serikat pekerja yang selama ini telah 

memenuhi kebutuhan kami dan memastikan bahwa tindakan disiplin yang dikenakan oleh pihak 

perusahaan ditegakkan dengan adil . sekarang kami tidak mempunyai serikat dan kami harus 

mencari jalan keluar yang baik atau kami akan memasukan serikat pekerja yang lain.” 

Perusahaan bereaksi dengan cepat terhadap tuntutan ini. Dengan meminjam salah satu subsidi 

Coors, Coors Container Company, departemen SDM-nya mengembangkan system peninjauan 

kelompok (peer review system) yang dirancang untuk menampung keluhan karyawan dan 

mengajak para kolega karyawan ikut ambil bagian dalam menilai keabsahn keluhan tersebut. 

Departemen SDM percaya bahwa system ini dapat menguntungkan kedua pihak baik karyawan 

maupun manajemen. Pihak-pihak lain dalam manajemen puncak banyak yang kurang menyetujui 

termasuk diantaranya anggota keluarga Coors. Mereka mengkhawatirkan bahwa setiap tindakan 

sanksi disiplin terhadap karyawan akan dianggap tidak adil oleh karyawan bersangkutan dan juga 

oleh system peninjauan kelompok sehingga tindakan tersebut akan dibekukan. Meskipun 

demikian, mereka akhirnya setuju untuk menerapkan system tersebut. System ini akan mencakup 



dengar pendapat segala bentuk sanksi disiplin termasuk peringatan pertama, peringatan terakhir, 

skorsing tanpa gaji dan pemutusan hubungan kerja. Adapun masalahnya, prosesnya ialah sebagai 

berikut: 

Seorang karyawan yang merasa tidak puas dengan penerapan suatu kebijakan 

perusahaan-bukan kebijakan itu sendiri-terhadap dirinya dapat mengajukan permohonan siding 

kepada perwakilan hubungan karyawan dalam tujuh hari kerja. Perwakilan tersebut kemudian 

menetapkan dewan permohonan siding yang acak memilih dua anggota dari pihak manajemen 

dan tiga karyawan dari kategori jabatan yang sama dengan karyawan yang mengajukan 

permohonan. 

Dengar pendapat dilaksanakan dan dipimpin oleh perwakilan hubungan karyawan. Pada 

saat itu, penyelia menjelaskan situasi yang menyebabkan dikenakannya tindakan disiplin. 

Karyawan yang bersangkutan kemudian menjelaskan mengapa tindakan supervisor tersebut tidak 

adil. Anggota dewan dapat menanyakan kedua pihak selama proses berlangsung dan dapat pula 

meminta kesaksian dari pihak-pihak lain. 

Apabila anggota dewan menganggap bahwa bukti-bukti telah cukup, mereka 

mendiskusikan kasus tersebut secara tertutup . mereka mengambil keputusan dengan jumlah suara 

mayoritas, salah satu dari ketiga pilihan ini: tetap membenarkan sanksi atau membatalkan sanksi, 

sama sekali. Keputusan dewan merupakan keputusan yang final. 

 

Khawatiran manajemen ternyata tidak terbukti: dalam 10 tahun pertama penerapan system ini 

rata hanya sebanyak 9 persen dari keputusan pemberian sanksi oleh manajemen yang dibatalkan 

oleh dewan peninjau. Dalam tahun 1993, dewan permohonan siding membatalkan hanya 3 dari 

62 keputusan sanksi yang diajukan dan hanya mengubah 9 keputusan. Manajemen juga 

menemukan adanya nilai tambah dari dewan peninjauan ini: Coors tidak pernah mengalami 

kekalahan dalam siding pengadilan mengenai masalah penegakan sanksi disiplinnya. Menurut 

Ed Cruth, manajer hubungan karyawan untuk Coors,” bila kami tidak dapat membenarkan atau 

menegakan pemutusan hubungan kerja secara internal dalam dewan peninjau, kami dapay 

,memjamin bahwa kasus ini tidak akan sampai di depan juri. Dan bila sanksi tersebut dapat 

ditegakkan secara internal, maka kami dapat dengan yakin menghadirkannya kedewan juri.” 



Walaupun system ini telah terbukti sukses untuk perusahaan tersebut dan 7.000 karyawannya, 

Coors menyatakan bahwa di perusahaan lain, system ini belum tentu sukses diterapkan. System 

ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Cruth menyimpulkan, “Sistem 

apapun yang dikembangkan oleh perusahaan, harus dipandang adil oleh karyawan. Manajemen 

harus mau melibatkan karyawannya dalam  mengambilan keputusan karena jika tidak, system ini 

tidak akan berhasil. .(Schuler, Randall S and Jackson, Susan E. 1997. Manajemen Sumber Daya 

Manusia: menghadapi abad ke 21 edisi keenam jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga) 
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