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Antara tahun 1973 dann 1994, fedEx telah menanamkan 70 ribu karyawan. Pada tahun 1990, 

sebagai perusahaan transportasi ekspres terbesar di Amerika. FedEx juga merupakan perusahaan 

pertama yang memenangkan Malcolm Baldrige National Quality Award. Semenjak hari pertama, 

filosofi dasarnya dalam melakukan bisnis ialah Manusia, pelayanan dan laba seperti yang 

dinyatakan oleh pendiri dan CEO Frederick W. Smith. Motonya adalah 100 persen kepuasaan 

konsumen. 

Perusahaan yang sukses ini memahami pentingnya karyawan, Dengan bisnis yang mengandalkan 

karyawan untuk menyampaikan paket kiriman dalam semalam ke pelanggan di aman saja 

mereka berada, kepuasan konsumen 100 persen hanya akan didapat bola manajemen SDM-nya 

dikelola dengan sangat baik. fedEx merumuskan filosofi mengelola manusia berdasarkan prinsip 

berikut: 

 Tidak ada PHK 

 Jaminan perlakukan yang adil 

 Penelitian, umpan balik, tindakan 

 Promosi dari dalam 

 Pembagian keuntungan dan  

 Kebijakan pintu terbuka 

Perusahaan juga memiliki system penggajian berdasarkan kinerja dan pengentahuan yang 

berdasarkan pelatihan video interaktif serta uji pengetahuan jabatan untuk 35 ribu karyawan yang 

berhubungan langsung dengan konsumnnya. Sebelum seorang kurir menyampaikan paket, 

mereka dilatih selama 3 minggu. Karena fedEx terus menerus membuat perubahan dan 

penambahan produk serta pelayanannya, perusahaan ini juga harus terus memperbaharui 

program pelatihannya. Menurut Larry McMahan, wakil presiden pengembangan SDM, “Kami 

tidak dapat mendukung sasaran yang berorientasi pada konsumen tanpa memiliki perhatian yang 

besar pada pelatihan  SDM.” 



Perhatian sangat besar artinya, sebagai contoh, karyawan pada ratusan lokasi fedEx di seluruh 

amerika dapat dengan mudah mengakses 25 disket kurikulum pelatihan yang meliputi topic 

etiket konsumen dan mengemudi. ini artinya karyawan berhubungan langsung dengan konsumen 

mengambil tes ini setiap 6 bulan; perusahaan membayar setiap karyawan 4 jam untuk belajar dan 

2 jam untuk mengikuti ujian. Pengetahuan yang diperlukan untuk mengerjakan tes dengan baik 

benar-benar berhubungan dengan pekerjaan, sehingga dapat mencerminkan kinerja dalam 

melakukan pekerjaannya. Sebagai perangsang supaya serius belajar, perusahaan menghubungkan 

konpensasinya dengan hasil tes. Karyawan yang hasil tesnya baik berhak mendapat gaji 

tambahan. 

fedEx menghabiskan banyak waktu, uang, dan usaha untuk mengelola SDM-nya karena 

perusahaan ini mengetahui bahwa dengan melakukan hal tersebut akan memberikan keunggulan 

dibandingkan pesaingnya dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. .(Schuler, Randall S 

and Jackson, Susan E. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia: menghadapi abad ke 21 edisi 

keenam jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga) 

 

 

Dapatkan eBook dan e-article lainya di blog: 

www.thedarmogandul.wordpress.com 

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat 

Dar Almady 

 

 

http://www.thedarmogandul.wordpress.com/

