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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Kolaborasi antara dua kultur yang berbeda tidak hanya pada bahasa tetapi juga pada etos kerja merupakan
sebuah penyatuan yang memerlukan proses penyamaan visi, transfer pengetahuan dan juga prilaku kerja.
PT. Wing Indonesia, sebuah perusahaan yang dimiliki secara penuh oieh Jepang, namun mempunyai
karyawan seluruhnya orang Indonesia telah menerapkan sebuah konsep manajemen "The Knowledge
Creating? dalam kesehariaan manajemennya. Penerapan ini diharap dapat memberikan kontribusi yang
berarti bagi produktivitas kerja perusahaan, sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan pada
akhirnya kesejahteraan karyawannya.
Konsep yang mengutamakan bentuk partisipatif karyawan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh
perusahaan telah berhasil dengan baik dilakukan pada PT. Wing Indonesia. Tesis mengkhususkan
penelitiannya pada periode 1999 - 2002, dengan responder yang diambil secara keseluruhan dari satu divisi
produk yang bernama divisi "East Wing Production". Penelitian yang dilakukan dengan melihat indikatorindikator yang berada pada konsep "The Knowledge Creating", yang meliputi proses konversi pengetahuan,
adaptasi manajemen "middle-up-down", interaksi komunikasi yang berlangsung, fungsionalisasi organisasi
hypertext dan jaringan kerja yang dimiliki. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data pendukung yaitu
berupa data produksi yang dihasilkan dan umpan balik dari konsumen.
Dari hasil penelitian ini, penulis memperoieh beberapa kesimpulan bahwa penerapan konsep manajemen
knowledge creating company pada PT. Wing Indonesia berjalan baik. Dari beberapa indikator yang
digunakan dalam penelitian ini, secara keseluruhan menunjukan tingkat pencapaian penerapan yang baik.
Salah satu hal yang dapat dilihat secara nyata adalah tingkat produksi inovasi molding yang semakin
meningkat dan tingkat kesalahan serta keluhan dari konsumen yang semakin menipis (mendekati angka nol).
Dalam era yang lebih kompetitif dan trend globalisasi yang berlangsung, PT. Wing Indonesia telah
mempersiapkan sumber daya manusianya melalui proses pembelajaran dan sosialisasi kultur etos kerja yang
positif, inovasi-inovasi produk telah berjalan, hal ini dapat dilihat pada perkembangan produksi dua tahun
terakhir ini. Ini merupakan tujuan antara yang akan mempengaruhi keuntungan perusahaan, sehingga akan
memberikan implikasi pada kesejahteraan karyawan.
Studi penelitian, ini merekomendasikan bahwa penerapan sebuah konsep tidak selalu harus berangkat dari
dunia barat, tetapi dapat juga dilakukan dari lingkungan Asia sendiri. Penerapan konsep "Knowledge
creating company' pada PT. Wing Indonesia membuktikan bahwa konsep ini dapat berjalan dengan baik dan
juga memberikan, implikasi yang sangat baik pada peningkatan produktivitas perusahaan. Penerapan konsep
"Knowledge creating" tidak harus selalu dilakukan pada perusahaan multi nasional saja, tetapi juga dapat

diterapkan pada perusahaan-perusahaan lokal, sehingga dapat mendorong daya saing dan kompetisi
perusahaan tokal pada era pasar global saat ini.

