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Microsoft Corporation merupakan salah satu kisah sukses terbesar di AS dewasa ini. Presiden 

komisaris sekaligus Direktur Eksekutif Microsoft William H.Gates telah berhasil menumbuhkan 

perusahaan ini sejak didirikan pada tahun 1975, menjadi berkembang dan mempekerjakan tak 

kurang dari 15.000 karyawan, dengan rata-rata usia karyawan 31,2 tahun pada tahun 1995. 

Perusahaan yang bermarkas di Redmond Washington ini berhasil mempertahankan peringkatnya 

diantara perusahaan-perusahaan paling dikagumi dan seringkali terpilih sebagai perusahaan 

paling inovatif di AS. Tidaklah mengherankan jika perusahaan tersebut mengeluarkan produknya 

hingga 50 macam dalam setahun, termasuk versi-versi internasionalnya. Sukses Microsoft 

berhasil mengubah banyak karyawannya di masa lalu maupun saat dikabarkan memiliki 78% 

saham Microsoft. 

Menurut banyak pengamat dan vice president Microsoft Jeff Raikes, perusahaan ini memiliki 

“daya kuda besar dan energy tinggi.” Gates digambarkan sebagai seorang brilian dan 

memusatkan perhatian sepenuhnya pada perusahaan.” Ia menharapkan hal yang sama dari para 

karyawan lain dan berperan sebagai model peran bagi mereka. Sebagai direktur Eksekutif 

(CEO), ia tidak hanya mengikuti apa yang terjadi di Microsoft melainkan secara teratur juga 

mencari kesempatan untuk bekerja erat dengan perusahaan manufaktur lainnya. Sebagai contoh, 

Microsoft dan Xerox bersama-sama mengembangkan satu printer dan mesin faks generasi baru. 

Microsoft juga bekerja sama dengan para kliennya. Menurut Dorothy Cooney, Direktur 

Teknologi Informasi dari AETNA yang juga salah satu konsumen Microsoft, “komitmen 

bersama kami dengan Microsoft penting artinya bagi kami. Ini merupakan bagian utama 

mengenai cara membuat langkah besar dalam penggunaan teknologi secara efektif guna 

meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan mengurangi pengeluaran biaya, sekaligus 

meningkatkan tuntutan terhadap teknologi, yang semuanya memberikan keuntungan mendasar 

bagi nasabah, pengguna, serta pemegang saham kami.” 

Untuk mencapai sukses tersebut dan mewujudkan keterlibatan dalam industry yang semua lini 

produknya akan menjadi kadaluwarsa dalam lima tahun, Microsoft memerlukan karyawan yang 



berbobot dalam jumlah yang banyak. Gates, yang bertindak atas dasar premis bahwa perusahaan 

bisa sukses karena karyawannya, melibatkan diri dalam kegiatan rekrutmen di Microsoft. Jika 

ditanya apa yang paling penting dilakukannya pada tahun lalu, jawabnya, “Saya merekrut banyak 

orang-orang cerdas.” Tidak mengherankan jika Microsoft banyak melakukan rekrutmen dan 

penerimaan karyawan. 

“Dewasa ini, dengan perdapatan sekitar lima milyar dolar AS, Microsoft menerima hampir 

seratus karyawan baru setiap minggunya. Mencari dan menerima karyawan-karyawan terbaik 

merupakan priopritas nomor satu Microsoft. Microsoft merekrut karyawan baru dari 137 kampus 

empat kali  setahun, mewawancarai 7.400 pelamar dan akhirnya menerima 2.000 orang 

diantaranya. Dan Microsoft tetap berhasil melakukannya sekalipun sebenarnya memiliki reputasi 

perusahaan yang menggaji karyawannya dibawah harga pasar. 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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