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Selama beberapa tahun terakhir ini, perusahaan Levi  Strauss telah menghubungkan department 

dan praktek-praktek SDMnya secara erat ke bisnis perusahaan. 

SDM berpartisipasi dalam setiap keputusan utama bisnis. Dan setiap program SDM secara 

langsung mendukung satu tujuan bisnis. Manfaatnya sangat besar. 

Donna Goya, Wakil presiden Sumber Daya Manusia, Levi Strauss 

Yang memegang peranan penting dalam pendekatan ini adalah komisaris utama dan CEO Robert 

B.Haas. dengan bekerja bersama para pekerja, Haas dan Goya telah menciptakan pernyataan 

misi sumber daya manusia, dan yang member pedoman bagi manajemen sumber daya manusia 

perusahaan. Goya berkata, “saya pikir para direktur senior kami sekarang sungguh-sungguh 

memahami  bahwa sumber daya manusia dapat memberikan keunggulan kompetitif.” Bagi para 

pekerja di perusahaan Levi Strauss, ini berarti pemberdayaan. Adalah penting , kata Goya, 

bahwa semua pekerja mengetahui di mana tempat mereka di perusahaan, dan bagaimana mereka 

memberi kontribusi terhadap visi dan tujuan perusahaan yang lebih luas. Kelihatannya mudah, 

tetapi perusahaan Levi Strauss telah melaksanakan hal itu dengan tiga puluh ribu pekerja pada 78 

fasilitas produksi, distribusi dan finishing yang tersebar di seluruh dunia. 

Pentingnya menghubungkan sumber daya manusia kepada bisnis perusahaan juga telah membuat 

departemen SDM lebih peduli kepada permasalahan yang dihadapi oleh para manajer lini setiap 

harinya: Menjaga agar para pekerja tetap bersemangat melaksanakan pekerjaa mereka, dan 

menjaga agar produktivitas mereka tetap tinggi-sedemikian tingginya sehingga Levi Strauss 

dapat terus menjadi perusahaan yang sangat kompetitif. Kepedulian ini telah mendorong 

pengembangan beberapa program, yang terdiri dari: 

 Pelatihan manajemen dan kepedulian di seluruh perusahaan, untuk mengkomunikasikan 

komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja dan keluarga yang nyaman  



 Jam kerja yang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan para pekerja, yaitu 

memenuhi tanggungjawab keluarga mereka 

 Program tidak bekerja yang mendapatkan upah, untuk menggantikan program cuti, cuti 

sakit, dan liburan yang terpisah 

 Cuti pengasuhan anak, diperluas untuk mencakup juga perawatan bagi anggota keluarga 

lainnya, termasuk orang tua dan anggota keluarga yang penting lainnya. 

 Suatu dana pengasuhan anak dari perusahaan, untuk meningkatkan pelayanan 

masyarakat, dari program pengasuhan anak-anak balita sampai program-program untuk 

anak-anak setelah lulus sekolah, didasarkan atas kebutuhan para pekerja. 

 Sistem penggantian biaya pengasuhan anak untuk pekerja yang bekerja di lapangan 

selama berjam-jam 

 Program perawatan orang tua 

 Pelayanan yang diperluas untuk membantu pekerja di lapangan 

Mengembangkan dan melaksanakan program-program ini berhasil adalah hasil kerjasama antara 

professional SDM, para manajer lini dan staf. Kerjasama ini memakan waktu dan energy-serta 

biaya-dan merupakan indikasi tingkat komitmen perusahaan. Di kantor pusatnya di San 

Francisco saja, seratus orang bekerja di departemen sumber daya manusia, dan dua ratus staf 

SDM lainnya bekerja di berbagai fasilitas di seluruh Amerika Serikat dan di luar negeri. Schuler, 

Randall S and Jackson, Susan E. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia: menghadapi abad ke 

21 edisi keenam jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga) 
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