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Sulit untuk menemukan dua perusahaan yang benar-benar menjalankan system manajemen SDM 

yang berbeda selain UPS dan FedEx. 

FEDEX 

FedEx tidak memiliki serikat dan angkatan kerjanya ditangani menggunakan praktek manajemen 

SDM yang sekarang berlaku. Contohnya, kinerja individual dan kelompok dinilai dan keduanya 

mempengaruhi gaji. Perusahaan ini mempunyai system penggajian berdasarkan usulan, program 

mutu kehidupan kerja, dan berbagai hal lainnya untuk memberdayakan karyawan serta 

meningkatkan keterlibatan mereka. Hal yang paling penting ialah program penelitian-Umpan-

Balik-Tindakan yang dimulai dengan para bawahan melengkapi penelitian iklim dan peninjauan 

kinerja oleh manajemen dan berakhir dengan setiap kelompok mengembangkan rencana tindakan 

untuk membahas masalah yang diindentifikasi oleh penelitian dan tinjauan tersebut. 

Karyawan FedEx memiliki peran penting dalam membantu merancang pekerjaan dan cara 

teknologi digunakan. Peran mereka membantu fedEx sebagai kekuatan yang dominan dalam 

bisnis pengiriman surat semalam. Inisiatif ini begitu suksesnya sehingga membuat perusahaan 

memenangkan Baldrige Award. 

Salah satu sasaran di FedEx ialah karyawan harus didayagunakan agar dapat mengerjakan tugas 

yang diberikan padanya. Perusahaan mereka yang tidak mempunyai peraturan terinci dan 

wewenang desentralisasi akan menjadi kacau bila tidak terdapat norma dan nilai bersama. FedEx 

memasukan nilai serta norma dalam program pelatihan intensifnya dan usaha komunikasi harian 

untuk setiap lokasinya. Memberdayakan mereka juga berarti memberikan mereka informasi dan 

keterampilan interaktif yang diadakan setiap enam bulan ditiap lokasi dan hasilnya dikaitkan 

dengan program gaji yang berkaitan dengan keterampilan. 

 



UPS 

UPS sama sekali tidak memiliki praktek manajemen seperti yang dilakukan fedEx. Karyawan 

tidak memiliki suara langsung terhadap urusan organisasi. Jabatan mereka dirancdang oelh para 

insinyur industry yang berjumlah 3.000 orang menurut penelitian waktu dan pergerakan. 

Contohnya, pengemudi diatur bagaimana membawa paket (yaitu, dibawah tangan kirinya) dan 

bahkan melipat uangpun ada aturannya. Kinerja inisatif dalam isu organisasi pekerjaan telah 

diambil alih oleh manajemen yang tampaknya tidak ingin mengambil system yang diterapkan 

fedEx. 

ALASAN UNTUK PERBEDAAN TERSEBUT 

Penghargaan materi di UPS cukup besar untuk mengkompensasi ketiadaan pelatihan dan 

pengayaan jabatan di UPS. Ini sebabnya karyawan betah berada dalam system UPS. Gaji dan 

tunjangan yang diberikan perusahaan merupakan yang terbesar dalam industry ini. Juga terdapat 

rencana pembagian keuntungan dan kepemilikan saham. UPS tetap merupakan perusahaan yang 

dimiliki pribadi dan karyawan. UPS juga mengisi lowongan pekerjaan dengan promosi internal 

(98 persen), yang menawarkan prospek jangka panjang paling baik dalam hal penngkatan karir. 

Sebagai hasilnya, karyawan UPS juga loyal terhadap perusahaannya. Pada UPS, produktivitas 

pengemudi tiga kali lebih tinggi dibandingkan pengemudi fedEx. 

Apa yang membuat UPS menerapkan penelitian waktu dan pengerakan yang sering dianggap 

menyebabkan turunnya semangat kerja serya motivasi karyawannya dan kemudian 

mengkompensasinya dengan penghargaan materi yang tinggi apabila dibandingkan dengan 

karyawan fedEx yang menawarkan tingkat semangat kerja tinggi tetapi dengan penghargaan 

materi yang rendah? Perbedaan teknologi tidak dapat menjelaskan perbedaan manajemen SDM-

nya. FedEx dikenal dengan investasinya dalam system informasi, namun ketika UPS juga 

mengomputerisasi perubahannya, organisasi kerja tidak berubah. 

PRODUK DAN UKURAN 

Sistem ketenagakerjaan kedua perusahaan tersebut ditentukan oleh strategi bisnisnya. FedEx 

yang merupakan perusahaan yang lebih kecil, sampai saat ini hanya satu kegiatan utama, yaitu 

pelayanan paket semalam. Sebaliknya, UPS beroperasi dengan banyak kegiatan di mana 



produknya lebih bervariasi. Walaupun pengiriman paket semalannya hanya 60 persen 

dibandingkan fedEx, namun total volumennya 9 kali lebih besar-11,5 juta penyempaian per hari 

dibandingkan dengan 1,2 juta. 

KOORDINASI  

Skala dan cakupan operasi UPS menuntut koordinasi lebih besar yang hanya dapat dicapai 

dengan rancangan jabatan standar. Prosedur setiap operasi diusahakan semirip mungkin apabila 

paket yang disampaikan berjalan dengan mulus melewati berbagai jaringan yang 

menghubungkan lusinan kegiatan. Perubahan dalam praktek dan prosedur harus bersifat system 

yang lebih luas untuk menjadi efektif. Koordinasi ini tidak sesuai dengan tingkat otonomi dalam 

pengambilan keputusan yang dilakukan karyawan fedEx. 

Ringkasannya, skala dan cakupan bisnis UPS menuntut koordinasi tinggi yang tidak cocok 

dengan keterlibatan karyawan dan pendekatan dengan mwmberikan penghargaan materi yang 

tinggi dan pengukuran kinerja untuk memberikan motivasi bagi karyawannya. Pada fedEx yang 

hanya memiliki satu kegiatan utama, masalah koordinasinya tidak sebesar yang dialami UPS, 

sehingga memungkinkan dilakukan otonomi dan partisipasi. .(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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