
Mengelola Sumber Daya Manusa untuk menghadapi abad ke- 21 di 

Weyerhaeuse company 

By Randall S.Schuler dan Susan E. Jackson 

Dengan penjualan sekitar $ 12 miliar, Weyerhaeuser Company merupakan perusahaan kertas dan 

produk hutan terbesar didunia . bermarkas di Federal Way, Weyerhaesur memiliki pengawai 

sebanyak 40.000 orang yang tersebar di Amerika Utara. Pesaing utamanya ialah Georgia-Pacific 

Corp., Internatioanl Paper Company, dan Westvaco Corporation. 

Pada pertengahan tahun 1990an, Weyerhaeuser ini telah banyak meraih keberhasilan dan terus 

memperbaiki diri. Visi yang menjadi pedomannya ialah “menjadi perusahan pengelola produksi 

hutan terbesar terbaik didunia”. John W. Creighton Jr. (Jack Creighton sebagai pemimpin 

perusahaan (CEO) merealisasikan visi ini dengan menggambarkan strategi kunic perusahaan 

tersebut seperti dibawah ini. 

 Membuat Kendali mutu total sebagai cara Weyerhaeuser melakukan bisnis 

 Selalu berusaha memenuhi kepuasan pelangan 

 Memperdayakan karyawan Weyerhaeuser 

 Menjadi yang terdepan dalam industry manajemen hutan dan teknologi produksi yang 

terbaik. 

 Menghasilkan keuntungan yang superior bagi para pemegang saham. 

Visi dan strategi kunci perusahaan ini merupakan focus yang jelas sekarang ini. Namun sebelum 

kompetisi menjadi sangat intensif seperti sekarang ini, pentingnya visi dan strategi belum terlihat 

jelas. Pada tahun 1970an, perusahaan ini mengalami keberhasilan keuangan dan pertumbuhan  

yang konsisten. Kemudian pada tahun 1980an, keadaan mulai berubah: kompetisi global dan 

domestic semakin meningkat bersamaan dengan resesi ekonomi nasional Amerika dan lesunya 

industry kertas. Saat itu, strategi yang dulu pernah sukses dalam mpemasaran ikertas dan kayu 

menjadi tidak berarti dibandingankan dengan strategi yang diterapkan pesaing lain yang lebih 

cepat dan lebih berorientasi pada konsumen. 

Dihadapkan pada situasi krisis tersebut, manajemen puncak kemudian memutuskan melakukan 

desentralisasi operasi dan berkonsentrasi pada pelanggan. Weyerhaeuser menciptakan tiga divisi 



utama atau tiga unit bisnis strategis: prosuk hutan, produk kertas dan real estate. Struktur operasi 

yang terdesentralisasi memang memberi motivasi bagi mereka yang diberikan wewenang dalam 

menjalankan unit bisnis independen. Namun, desentralisasi juga menciptakan masalah baru. 

Dalam perusahaan yang terdesentralisasi, sangatlah mudah kehilangan perasaaan sebagai satu 

kesatuan dengan perusahaan induknya; dapat terjadi ketidak efienan dalam operasinya yang 

disebabkan duplikasi dan pada akhirnya sinergi potensial tidak dapat digunakan, serta sumber 

daya tidak dapat digunakan secara optimal. 

Tantangan untuk mengurangi kerugian desentralisasi tanpa kehilangan keuntungannya diatasi 

dengan baik oleh Creighton. Ia dan timnya menetapkan visi perusahaan yang baru. Setiap orang 

dalam perusahaan tersebut memahami bahwa visi ini membantu menggabungkan sasaran dari 

unit bisnis yang berbeda-beda tersebut. Visi dan strategi perusahaan ini didukung oleh 

serangkaian nilai-nilai, seperti di bawah ini. 

 Pelangan: Kami mendengarkan keinginan pelanggan dan memperbaiki produk serta 

pelayanan kami untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. 

 Karyawan: keberhasilan kami tergantung pada orang yang mempunyai kinerja terbaik 

dan dapat bekerja sama dalam lingkungan yang sehat dan aman di mana 

keanekaragaman, pengembangan serta kerja kelompok sangat dihargai dan diakui. 

 Pertanggungjawaban: Kami memerlukan kinerja terbaik dan bertanggung jawab terhadap 

tindakan serta hasil yang kami capai. 

 Kewarganegaraan: Kami memperhatikan masyarakat di mana kami melakukan bisnis, 

menjaga diri kami untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, 

serta berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan Weyerhaeuser dan masyarakat. 

 Tanggung jawab keuangan: Kami sangat berhati-hati dan efektif dalam menggunakan 

sumber-sumber dana yang dipercayakan kepada kami. 

Visi dan nilai ini mendasari koordinasi yang baik dan meningkatkan kerja sama antara karyawan 

yang tersebar di divisi-divisi berbeda. 

Restrukturisasi telah membantu Weyerhaeuser berkonsentrasi pada pelanggannya, menjadi lebih 

inovatif, dan menjadi lebih efisien. Namun, menurut Creighton dan timnya, pada akhirnya 

manusialah-bukan struktur organisasi – yang menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam nilai-



nilai yang telah disebutkan di atas dijelaskan bagaimana managemen senior menghadapkan 

karyawan berperilaku supaya dapat mengendalikan bisnis secara objektif. Karyawan dalam visi 

Weyerhaeuser memiliki posisi yang penting. Perilaku manajer harus mendukung kesehatan dan 

keselamatan, keaneragaman, kerja kelompok, kierja yang tinggi dan pengendalian mutu. Manajer 

harus memberdayakan karyawan, berkomunikasi dengan pelanggan, kerja sama dengan yang lain 

di perusahaan,  dan berkomunikasi secara efektif dengan setiap orang. Praktek SDM memainkan 

peran penting dalam mengubah perilaku manajer yang lama supaya konsisten dengan bentuk 

organisasi  dan harapan-harapan yang baru. Kompensasi, pelatihan dan pengembangan serta 

system manajemen kinerja semuanya harus digabungkan untuk menyampaikan pesan yang jelas 

dan konsisten sehingga merangsang serta mendukung perilaku dalam mencapai sasaran bisnis. 

Sepuluh tahun masa perubahan tidak membuat Weyerhaesur dapat beroperasi dengan lebih 

mudah. Namun, melalui kerja sama setiap orang dalam perusahaan dan dengan cara baru 

menangani SDM, keberhasilan telah dicapai. Namun perusahaan tidak berhenti sampai disitu. 

Dia terus mencari cara untuk memperbaiki diri dalam mencapai posisi yang lebih baik untuk 

menghadapi kompetisi yang semakin ketat dalam abad ke-21.(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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