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Ketika Mitch Kapor mendirikan perusahaan perangkat lunak computernya tahun 1982, ia 

menamakannya Lotus, diambil dari kata yang melambangkan kondisi pencerahan sempurna  

dalam filosofi Hindu. Itu bukanlah sekedar nama. Visi Kapor adalah membudayakan 

perusahaannya untuk mewujudkan semua yang dilambangkan oleh nama tersebut. 

Saat ini, budaya perusahaan itu meresap ke dalam segala aspek usaha perusahaan itu. Budaya 

perusahaan itulah, dan bukan sekedar kecenderungan masa kini, dan bukan sekedar 

kecenderungan masa kini, yang mengatur kebijakan SDM di perusahaan tersebut. Dan banyak 

kebijakan tersebut memperkaya kualitas kehidupan pekerja Lotus Development Corporation dan 

lingkungannya. 

Berikut ini sepintas mengenai apa yang terjadi pada perusahaan yang berpusat di Cambridge, 

Massachusetts, ini. Pada awalnya, para pegawai diberi kompensasi yang bagus. Gaji rata-rata di 

Lotus adalah $52.000 per  tahun. Selanjutnya, Lotus memberi pilihan untuk mendapatkan saham 

kepada lebih dari seribu pekerja. Tujuannya adalah agar pekerja dapat memperoleh pension 

dengan jumlah 85 sampai 90 persen dari gaji terakhirnya. 

Semua pekerja mendapatkan tunjangan untuk 12 hari libur setiap tahun, termasuk hari ulang 

tahun mereka dan lima hari cuti pribadi. Mereka juga mendapatkan tunjangan untuk tiga minggu 

cuti libur setelah setahun bekerja. Setelah bekerja di perusahaan tersebut selama enam tahun, 

mereka berhak mendapatkan empat minggu cuti besar untuk keperluan apa saja. Tunjangan-

tunjangan lainya meliputi pertanggungan asuransi kesehatan, gigi, mata dan pendengaran, serta 

cuti kematian. 

Oada bulan September tahun 1991, Lotus menjadi perusahaan besar pertama yang menawarkan 

tunjangan kepada pasangan hidup pekerja homoseksual dan lesbian. Ini adalah salah satu contok 

kebijakan bersahabat. Lotus kepada keluarga pekerjanya. Banyak lagi yang lainnya. Sejak tahun 

1987, sebelum undang-undang federal Family and Medical Leave Act diberlakukan, perusahaan 

tersebut telah memberi ijin kepada para ibu maupun ayah untuk mengambil satu bulan cuti 



pengasuhaan anak yang mendapat tunjangan. Perusahaan mendorong para orang tua untuk 

mengadopsi, dengan memberikan menggantian sebesar $2.500. perusahaan juga memberikan 

kesempatan pembagian kerja bersama. Dua kali sebulan, Lotus mendatangkan seorang 

pembicara pada makan siang untuk membahas topic-topik mengenai keluarga, seperti bagaimana 

menjadi ayah yang baik dan adopsi karena infertilitas. Dan, dii kantor pusat perusahaan, gedung 

pusat anak yang menyediankan pengasuhan terhadap  sampai tujuh puluh anak setiap hari dibika 

pada tahun 1990. Para pekerja diijinkan menengok anaknya secara teratur, dan bergabung 

bersama pada acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh pusat anak-anak tersebut. 

Sangat jelas bahwa Lotus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerjanya. Tahun 1992, 

Lotus memindahkan pabriknya dari Cambridge ke North Reading. Perusahaan melakukannya 

untuk mempertahankan 650 pekerjanya-termasuk kira-kira 150 pekerja penyandang cacat yang 

bekerja pada bagian perakitan akhir-dengan membayar secara penuh biaya tiket kereta api untuk 

pindah ke Cambridge ke Reading. Sebuah bus perusahaan menjemput para pekerja pergi pulang 

dari station kereta api ke prabrik yang berjarak dua belas menit perjalanan sehari penuh. 

.(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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