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ABSTRAK 

 

Secara umum downsizing atau perampingan organisasi selalu dipandang negatif, 

hal ini disebabkan karena perampingan itu sendiri  harus mengorbankan beberapa 

aspek sumber daya perusahaan dan pada umumnya adalah manusia. Sumber daya 

pengetahuan sering kali terabaikan ketika perusahaan memutuskan untuk 

melakukan perampingan. Sumber daya pengetahuan perusahaan merupakan 

akumulasi dari pengetahuan individu didalam perusahaan. Jika individu 

meninggalkan perusahaan karena perampingan tentunya juga akan ada 

pengetahuan yang ikut terbawa pergi, dan pada akhirnya pengetahuan didalam 

perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. IRIS Surabaya  merupakan 

perusahaan marketing management consulting yang menangani pemasaran 

produk-produk Nestle di Surabaya. Pada awal tahun 2017 kemarin IRIS Surabaya  

melakukan perampingan karyawan yang disebabkan karena penyesuaian 

kebutuhan pemasaran produk Nestle di wilayah Surabaya sendiri. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perampingan dan proses 

pengelolaan pengetahuan yang dilakukan IRIS Surabaya  sehingga bisa tetap 

menjaga efektivitas pengetahuan mereka. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan case study. Informan 

dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang mana mempunyai keterlibatan 

langsung dengan perampingan perusahaan. Hasil yang ditemukan dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa perampingan perlu direncanakan dengan matang 

sesuai dengan kondisi dari perusahaan tersebut, adanya kejelasan informasi dan 

waktu yang tepat kapan perampingan itu dilakukan dapat mengurangi kesalah 

pahaman yang bisa saja terjadi. Selain itu persepsi karyawan juga mempunyai 

pengaruh besar bagaimana menyikapi perampingan itu sendiri. Hasil lain juga 

menunjukan adanya sistem pelatihan berkelanjutan, hubungan yang baik antar 

karyawan dan peranan manajer tingkat tengah atau supervisor sangat berpengaruh 

terhadap terjadinya transfer pengetahuan didalam perusahaan. Dengan adanya 

transfer pengetahuan perusahaan tidak akan mengalami kerugian pengetahuan 

atau knowledge loss ketika melakukan perampingan.  

Kata kunci : perampingan, pengetahuan, pengelolaan pengetahuan, transfer 

pengetahuan. 
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