
Mengelola Sumber Daya Manusia untuk Menghadapi Abad ke -21 di Chrysler 

Corporation 

By Randall S.Schuler dan Susan E. Jackson 

 

Pada awala dekade 1980, Chrysler Corporation hampir Kehabisan akal. Melalui upaya-upaya 

terkoordinasi Lee A. Lacocca, tim manajemennya, dan karyawan serta serikat pekerja United 

Automobile Workers (UAW) dan dengan sedikit bantuan pemerintah federal, Chrysle melakukan 

perubahan haluan yang agak dramatis. Pada tahun 1994, dengan penjualan global sebesar $35 

milyar, yang menjadikannya organisasi industry  nomor sebelas terbesar di dunia, perusahaan itu 

mampu menjadikan kembali dirinya sebagai salah satu dari Tiga Besar pembuatan mobil di A.S. 

Sejalan dengan keberhasilan perubahan haluan itu, ketergantungan Chrysler pada banyak hal 

berjalan dengan baik. Perusahaan itu menuntut dedikasi pekerja intuk bertahan hidup dan 

berkembang dan rupanya banyak membantu jika semua karyawan merasa dirinya bagian dari 

tim. Pada akhir tahun 1988, Chrysler memulai proses penilaian terbalik. Untuk melaksanakan 

proses tersebut, perusahaan itu membentuk komite pengarah yang mewakili manajemen puncak 

dan pemimpin UAW. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen maupun 

nonmanajemen terlibat sejak dari permulaan; program tersebut tidak untuk dipandang sebagai 

sesuatu yang dipaksakan oleh manajemen. 

Karena merupakan program baru, Chrysler memutuskan untuk mula-mula mengembangkan dan 

menguijinya pada dua unit Divisi Rekayasa Kendaraan. Dengan cara seperti itu, proses tersebut 

dapat dikerjakan, disempurnakan, dan kemudian digunakan dalam bidang-bidang lain. Untuk 

membantu memastikan proses perubahan berlangsung seobjektif mungkin – ndan berjalan 

seefekif mungkin-Debra Dubow. Spesialis pengembangan manajemen divisi Chrysler lainnya, 

minta ikut mengelolanya. Proses tersebut meliputi pengembangan instrument penilaian baru. 

Proses ini membutuhkan pengumpulan data untuk menentukan criteria apa yang harus digunakan 

untuk menilai pimpinan; selanjutnya, setiap orang akan dilatih menggunakan penilaian baru itu.  

“Dubow menyatakan bersama karyawan lintas seksi dari dua kelompok percontohan, yang 

berasal dari wakil direktur utama dan manajemen serikat pekerja hingga penyelia lini pertama 

serta mekanik. Melalui sample yang terdiri dari kira-kira 50 orang, ia mampu mengumpulkan 



masukan bernilai dari berbagai tingkatan manajer dan karyawan dan juga mengenali dan 

menghadapi penolakan terhadap proyek baru yang mungkin muncul seterusnya. Hasil diskusi 

Dubow dari sampel awalnya adalah bahwa Chrysler akan membuat sendiri formulir penilaian 

kinerjanya, tidak menerima yang sudah ada diri organisasi lain. Kategori-kategori criteria yang 

diputuskan Dubow dan timnya untuk dipertimbangkan penggunaannya semula telah digunakan 

untuk mengevaluasi karyawan dalam proses traditional pimpinan-bawahan. Formulir penilaian 

yang mereka kembangkan, setelah melewati beberapa babak diskusi dan revisi, memasukan 

sejumlah besar ketegori-kategori itu. Namun, tim tersebut harus menulis definisi masing-masing 

kategori agar sesuai dengan penilaian terhadap pimpinan. Contoh-contoh definisi ini meliputi 

 Kerjasama tim: “Penyelia saya mendorong kerja sama dan kerja sama tim dalam 

kelompok mereka. 

 Komunikasi: “Penyelia saya mempelajari informasi bisnis terbaru dan menyampaikannya 

kepada kelompok kerja kami” 

 Kualitas: “Penyelia saya memperlihatkan komitmen yang berarti terhadap upaya-upaya 

kami yang bermutu. 

 Kepemimpinan: “Penyelia saya memberikan jadwal yang masuk akal sehingga komitmen 

saya dapat terpenuhi” 

 Pembinaan tenaga kerja: “Penyelia saya mendelegasikan tanggung jawab dan memberi 

saya wewenang untuk menjalankan pekerjaan saya.” 

Ditentukan bahwa tiap kategori akan dievaluasi dengan skala 1 sampai 5 (Hampir –Tidak-Penah 

hingga Hampir-Selalu) 

Menjelang musim panas tahun 1989, dua kelompok percontohan manajemen puncak menjadi 

sukarelawan pertama dengan meminta karyawan mereka menilai kinerjanya. Data-data 

terkumpul pada formulir penilaian dan hasilnya dibaca oleh scan computer. Data tersebut diubah 

oleh computer guna memberi para manajer laporan perorangan. Para manajer selanjutnya 

bertemu dengan karyawan untuk membahas hasil-hasilnya dan mengembangkan rencana 

tindakan perbaikan. Keseluruhan proses ini dimaksudkan untuk memfokuskan diri pada perilaku-

perilaku yang dapat diubah oleh para manajer. Bila manajemen puncak sudah melewati babak 

pertama ini, proses tersebut turun ke bawah, yang mencerminkan filosofi “kerjakan sebagaimana 



saya katakan.” Pada setiap tingkat, rencana tindakan perbaikan menjadi ukuran 

pertanggungjawaban pada babak selanjutnya, para manajer akan diminta membahas bersama 

karyawannya seberapa baik tindakan yang telah mereka lakukan berdasarkan rencana.  

Karena besarnya perubahan ini, implementasinya  masih berlangsung. Namun hal ini, telah 

dilaksanakan oleh lebih dari enam ribu karyawan divisi itu. Dan divisi-divisi lain secara sukarela 

melaksanakan program itu. 

Dalam menilai seluruh keberhasilan program tersebut, Dubow secara jujur mengakui bahwa 

perubahan itu lebih bersifat anekdot daripada cultural. Dalam bidang-bidang tertentu, para 

pekerja melaporkan penilaian yang lebih baik dalam hal komunikasi dan para manajer 

melaporkan kesadaran yang lebih baik mengenai bagaimana perubahan-perubahan itu 

mempengaruhi kelompok mereka. Secara pribadi, mereka lebih tahu bidang-bidang interpersonal 

dan perkembangan karier dan menjadi lebih baik dalam memberi pengarahan kepada karyawan. 

Dubow mengakui bahwa program penilaian terbalik Chrysler terlalu baru sehingga mempunyai 

dampak bagi organisasi yang besar. Oleh karena itu, terlalu sulit mengaitkannya dengan hasil-

hasil produk. Dubow mengatakan, “Babak kedua proses tersebut harus lebih berpengaruh. 

.(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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