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Perubahan dramatis General Electric Company selama tahun 1980an dan awal tahun 1990n 

mencerminkan suatu perusahaan yang menyesuaikan diri  terhadap lingkungan kompetitif 

dengan cara yang inovatif, yaitu menggabungkan kebijakan SDM-nya dengan kebutuhan dan 

strategi bisnis. 

Selama tahun 1970an, CEO GE Reginald H  Jones, mengembangan perusahaan ini menjadi 

penghasil keuangan utama. Ia juga memimpin diversifikasi yang membawa perusahaan 

melakukan 100 jenis bisnis berbeda. Usaha itu meliputi produksi alat-alat listrik rumah tangga, 

sampai dengan pertambangan batubara serta produksen televise dan rangkaian chip. Pendapatan 

perusahaan persahamnya meningkat menjadi 4,9 persen pertahun. Namun, dalam proses 

mengembangkan konglomerat yang menguntungkan, jones juga menciptakan organisasi  besar 

yang terlalu birokratis. Seorang manajer, misalnya harus membuat 7 laporan penjualan harian  

dari ratusan produknya, dimana satu laporan panjangnya mencapai 12 kaki! 

Pada tahun 1981, Jack Welch menjadi CEO GE. Dalam memilih Welch senagai penerusnya 

Jones mendukung sasaran Welch menetapkan GE menjadi pesaing tingkat dunia dalam pasar 

global. Salah satu tugas utama Welch ialah menciptakan rasa urgensi ketika tidak ada situasi 

gawat darurat, dan menyiapkan perusahaan untuk mengjadapi tantangan di tahun 1980an dan 

1990an. 

Welch melihat pasar dunia sebagai pasar yang sangat konpetitif yang pada akhirnya akan 

didominasi oleh sedikit perusahaan besar. Untuk bersaing di bidang ini.  Welch meyakini, GE 

memiliki keunggulan sebagai pemain pertama atau kedua di industrinya. Ini menyebabkan 

restrukturisasi menjadi penting; GE keluar dari jenis bisnis lainnya dan berkecimpung hanya di 

14 jenis bisnis, memotong jumlah angkatan kerjanya sebesar 25 persen. Pada pertengahan tahun 

1990an, GE telah berubah dari 420.000 memiliki karyawan  menjadi hanya 200.000 melalui 

PHK, pension sukarela dan penjualan bisnis. 



Selain perubahan yang disebabkan oleh persaingan eksternal, angkatan kerja GE yang beraneka 

ragam juga memberi tantangan. Welch m menginginkan karyawan yang sangat beragam tersebut 

bersama-sama memiliki visi yang seragam dan sama-sama mendapatkan informasi, proses 

pengambilan keputusan dan penghargaan yang sama. Untuk itu, Welch dan 200 manajer 

tertingginya harus membangun komitmen terhadao perubahan yang mengasilkan restrukturisasi. 

Sebesar 99,9 persen dari 200.000 diantara karyawan lainnya diperusahaan. 

Menurut Welch, mengelola SDM secara efektif sebagian merupakan pemecahan dalam 

menentukan posisi GE di Abad ke 21. Dalam merencanakan dan merekrut staf unit bisnis untuk 

masa yang akan datang, misalnya, Welch mencari manajer yang merupakan “pemimpin bisnis”, 

yang dapat “menciptakan visi , menyatakan visi tersebut. Memiliki visi, dan…kemauan untuk 

melaksanakan visi tersebut dengan sempurna”. Pemimpin bisnis GE harus terbuka dan mau 

berubah. Mengidentifikasi dan menyiapkan pemimpin masa depan sangatlah penting sehingga 

Welch dengan rutin memeriksa arsip karyawan dari awal mereka masuk ke GE dan melihat 

potensi mereka untuk dapat menempati jabatan tertentu di masa yang akan datang. 

Untuk meningkatkan produktivitas dan menghargai kinerja, GE menyerahkan tanggung jawab 

untuk mengambil keputusan ke lini bawah. Untuk menyadarkan karyawan akan kelemahan dan 

mutu yang kurang baik, Welch mengkonsolidasikan lapisan manajemen lini. Untuk manajer, 

rentang kendali berubah dari 6 atau 7 bawahan menjadi 10 sampai 15. Alasan Welch ialah bahwa 

manajer yang menangani “banyak bawahan” akan cenderung memilih masalah penting dan 

meninggalkan masalah sepele dan tidak punya waktu lagi mencampuri urusan bawahannya. 

Rentang kendali yang besar berarti memikul tanggung jawab yang lebih besar dan menunjukan 

kemampuan untuk berkinerja dengan baik. Welch juga mengurangi staf perusahaan dan 

memaksa unit staf yang tersisa untuk membantu mereka yang berada dalam lini “untuk bekerja 

lebih efektif dan kompetitif.” 

Pelatihan dan komunikasi merupakan priopritas utama perusahaan. Welch menyampaikan 

pesanan secara langsung kepada karyawan selama pelatihan di pusat pelatihan GE di Crotenville, 

New York, yang ,melatih 5000 karyawan setiap tahun untuk memperbaiki komunikasi dan 

mengurangi birokrasi, GE memulai program  yang disebut Work-Out pada akhirnya tahun 1989. 

Ketua unit bisnis bertemu secar a teratur dengan para bawahannya untuk mengidentifikasi dan 

menghilangkan kegiatan yang tidak penting –pertama, laporan dan pekerjaan yang tidak 



produktif. Proses tersebut juga mencari cara yang lebih baik untuk menilai dan memberikan 

penghargaan kepada manajer.  

Akhirnya, Welch mencoba mengubah serikat pekerja GE untuk berpikir dan mengelola dengan 

cara baru. Ia ingin pekerja dan juga manajer kerah putih memiliki rasa memiliki terhadap 

perusahaan dan tujuannya. 

Selama tahun 1980an dan 1990an, GE menelaah kembali strateginya, menyederhanakan lini 

bisnisnya untuk bersaing di masa depan dan mulai mengubah cara pengelolaan karyawan. 

Seiring dengan masuknya abad ke 21, mengelola SDM memainkan peran penting dalam 

keberhasilan strategi perusahaan. .(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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