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Pada musim gugur tahun 1991, ketika komisaris General Motor Robert Stempel mengunjungi 

pabrik Saturn GM di Spring Hill, Tennessee, para pekerja, dengan memakai pita berwarna hitam 

dan kuning di lengan, mengadakan mogok kerja dengan memperlambat pekerjaan. Satu 

pemogokan lagi untuk memperoleh gaji yang lebh tinggi? Bukan, itu adalah protes terhadap 

kuota produksi yang lebih tinggi yang dibebankan pada yang tinggi dapat dicapai secara 

bersamaan jika segalanya berjalan lancar, hal demikian tidak dapat diharapkan terjadi pada tahap 

awal operasi. Pada tahap awal pekerjaan mereka di pabrik Saturn, para pekerja lebih peduli 

terhadap kualitas-terhadap kualitas mobilndan kepuasaan konsumen-daripada terhadap kuantitas 

mobil. Mereka percaya bahwa kualitas lebih penting ketimbang kuantitas demi kesuksesaan 

perusahaan untuk jangka panjang. 

Kualitas memerlukan komitmen, dedikasi dan pelatihan-dan United Automobile Workers 

(UAW) dikenal tidak pernah peduli terhadap kualitas maupun kuatitas. Mengapa serikat buruh 

pabrik Saturn berperilaku berlawan dengan Stereotip anggota serikat buruh lain di industry 

stereotip anggota serikat buruh lain di industry mobil? Karena manajemen juga bertingkah laku 

berlawanan dengan stereotipnya, manajemen banyak melibatkan para pekerja dalam kebijakan 

produksi mobil, memperlukan para pekerja sebagai mitra pemilikm dan sebagai anggota tim. 

Setiap pekerja yang tidak bersedia menerima hubungan pekerja-manajemen yang baru ini dapat 

memperoleh uang pesangon-$15.000 sampai $50.000, tergantung pada lama masa kerja. 

Berdasarkan perjanjian awal, Stempel dan manajemen GM mendengarkan protes para pekerja di 

pabrik tersebut dan mengindahkan tuntutan mereka. Para manajer ini tahu bahwa Saturn adalah 

sebuah ujian untuk menentukan apakah GM dapat memproduksi mobil untuk bersaing secara 

langsung dengan mobil-mobil Jepang yang laku keras, yang banyak diantaranya juga diproduksi 

di Amerika Serikat, sebagaian oleh anggota dan sebagaian bukan anggoa UAW. 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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