
Menagelol SDM untuk menghadapi abad ke-21 di Merck and Company 

By Randall S.Schuler dan Susan E. Jackson 

 

Merck and Company Inc. merupakan pembuat obat-obatan terbesar di dunia, dengan 37.000 

karyawan di seluruh dunia dan pendapatan lebih dari $ 8,5 miliar. Merck tidak seluruhnya 

mengunakan sumber dayanya, tetapi mengunakan sumber daya perusahaan lain yang lebih 

menguasai bidangnya dengan lebih baik. Merck telah menawarkan sumber dayannya demi 

perusahaan lain untuk pertumbuhannya. 

Dimulai tahun 1990 ketika Merck bergabung dengan Dupont yang memiliki bisnis farmasi 

senilai $ 700 juta. Dupont tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan produksi kimia yang 

dibutuhkan Merck, namun ia memiliki 300 ilmuwan dan dana penelitian yang cukup. Dengan 

membentuk usaha patungan, Merck dapat membantu mengembangkan dan memasarkan produk 

hasil penelitian Dupont. 

Kemitraan tersebut berhasil dan perusahaan patungan ini, Dupont Merck Pharmeceutical 

Company, merupakan salah satu perusahaan fortune 500 yang bernilai lebih dari miliaran dolar. 

Keberhasilan aliansi ini membuahkan lagi aliansi yang lain. Johnson & Johnson-Merck 

Consumer Pharmaceuticals Co. dibentuk ketika beberapa paten luar negeri Merck hampir habis 

dan Merck ingin memodifikasi produknya untuk penjualan bebas-yang merupakan keahlian 

Johnson & Johnson. Dua dari  perusahaan besar Merck juga telah dibentuk di luar negeri: Astra-

Merck Group merupakan aliansi strategis antara Merck dan perusahaan Swedia AB Astra dan 

Pasteur Meriex, Serums, et Vaccins merupakan aliansi di Perancis. Walaupun tiap bisnis ini 

dibentuk untuk strategi yang berbeda, semua dilakukan sehingga perusahaan yang terlibat dapat 

mencapai hasil yang diinginkan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah daripada 

dilakukan sendiri. 

Sejak awal, perusahaan patungan tersebut sudah melibatkan SDM. Fungsinya harus dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi akibat penggabungan dua perusahaan ini, seperti 

menyatukan dua budaya, dua system kompensasi yang berbeda, dan dua strategi serta saya pikir, 

SDM memainkan peran kunci dalam membantu perusahaan menyelesaikan masalah ini, “kata 



Eric Marquardt, direktur kompensasi eksekutif untuk Merck. Ketika Merck bergabung dengan 

aliansi Perancis-nya, salah satu tantangan SDM terbesar ialah mengembangkan system 

penghargaan untuk karyawan. Merck mempromosikan kepemilikian perusahaan dan memiliki 

program profit-sharing. Karena konsep ini bukan merupakan konsep dari budaya Perancis, suatu 

system dikembangkan untuk memuaskan kedua pihak. 

Tantangan lain yang ditangani SDM ialah berhubungan dengan Staffing. SDM telah terlibat pada 

proses ini dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin perusahan patungan. Apakah 

CEO akan berasal dari perusahan induk atau dari luar-dan dalam mengembangkan intensif untuk 

menarik orang-orang ini, juga karyawan dari dua perusahaan induk, untuk tugas yang baru. 

Pelayaran yang ditawarkan SDM dalam aliansi strategis ini membuatnya menjadi sebuah unsure 

penting bagi keberhasilan mereka. .(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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