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Abstrak 

 

Membangun keunggulan sebuah organisasi bisnis di dalam situasi persaingan yang sedemikian tinggi, 

mengharuskan para pelaku bisnis menemukan strategi yang lebih sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan 

persaingan. Strategi seyogianya dibangun atas dasar pemahaman yang komprehensif mengenai aset atau sumber 

daya apa yang tepat digunakan organisasi bila ingin unggul. Organisasi yang unggul tidak lagi harus semata-mata 

bertumpu pada sumber daya finansial, bangunan, tanah, teknologi, posisi pasar, dan aset-aset yang bersifat 

tangible lainnya, tetapi justru harus lebih bertumpu pada aset pengetahuan. Karena hanya pengetahuan yang 

memiliki kriteria non-ivalrous, increasing return, dan not-additive, yang merupakan karakteristik sumber daya 

yang memiliki keunggulan stratejik. Manajemen pengetahuan  yang bertumpu pada pemahaman bahwa tugas 

organisasi, yaitu memahami dengan baik bagaimana dan kapan penciptaan pengetahuan harus didukung, 

bagaimana menggunakan akumulasi pengetahuan yang sudah tercipta sehingga pengetahuan tersebut dapat 

meningkatkan produktivitas suatu organisasi dan lebih bersaing dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Melalui 

serangkaian hasil penelitian, kemampuan perusahaan bertahan lama, dan bahkan berkembang dari tahun ke tahun 

bukan karena ukuran dan keberuntungannya, tetapi karena perusahaan tersebut mampu menunjukan kapasitasnya 

beradaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi tuntutan likungannya, terus - menerus melakukan 

inovasi, dan mengambil keputusan yang tepat untuk menggerakkan perusahaannya ke arah tujuan yang 

diinginkan. Kemampuan perusahaan tersebut hanya mungkin terwujud apabila perusahaan dengan efektif mampu 

menyerap dan menggunakan sumber daya pengetahuan yang dimiliki oleh para anggotanya, memberi ruang yang 

kondusif bagi setiap individu, tim, antartim dan bahkan antar perusahaan untuk melakukan pengakuisisian, 

penciptaan, pentransferan, dan penggunaan kembali pengetahuan untuk diaktualkan dalam bentuk produk atau 

jasa yang inovatif. 

 
Kata Kunci: knowledge management, basis pengetahuan, system informasi. 

 

 

  

1. Pendahuluan  

Membangun keunggulan sebuah organisasi bisnis di dalam situasi persaingan yang sedemikian tinggi, 

mengharuskan para pelaku bisnis menemukan strategi yang lebih sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan 

persaingan. Strategi seyogianya dibangun atas dasar pemahaman yang komprehensif mengenai aset atau sumber 

daya apa yang tepat digunakan organisasi bila ingin unggul. Dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigm 

mengenai sumber daya yang mampu mengantar organisasi menjadi unggul. Organisasi yang unggul tidak lagi 

harus semata-mata bertumpu pada sumber daya finansial, bangunan, tanah, teknologi, posisi pasar, dan aset-aset 

yang bersifat tangible lainnya, tetapi justru harus lebih bertumpu pada aset pengetahuan. Karena hanya 

pengetahuan yang memiliki kriteria non- rivalrous, increasing return, dan not-additive, yang merupakan 

karakteristik sumber daya yang memiliki keunggulan stratejik. 

Manajemen pengetahuan yang bertumpu pada pemahaman bahwa tugas organisasi, yaitu memahami 

dengan baik bagaimana dan kapan penciptaan pengetahuan harus didukung, bagaimana menggunakan akumulasi 

pengetahuan yang sudah tercipta sehingga pengetahuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas suatu 

organisasi dan lebih bersaing dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Melalui serangkaian hasil penelitian, 

kemampuan perusahaan bertahan lama, dan bahkan berkembang dari tahun ke tahun bukan karena ukuran dan 
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keberuntungannya, tetapi karena perusahaan tersebut mampu menunjukan kapasitasnya beradaptasi yang lebih 

cepat terhadap perubahan kondisi tuntutan likungannya, terus -menerus melakukan inovasi, dan mengambil 

keputusan yang tepat untuk menggerakkanperusahaannya ke arah tujuan yang diinginkan. Kemampuan 

perusahaan tersebut hanyamungkin terwujud apabila perusahaan dengan efektif mampu menyerap dan 

menggunakansumber daya pengetahuan yang dimiliki oleh para anggotanya, memberi ruang yang kondusifbagi 

setiap individu, tim, antartim dan bahkan antar perusahaan untuk melakukanpengakuisisian, penciptaan, 

pentransferan, dan penggunaan kembali pengetahuan untukdiaktualkan dalam bentuk produk atau jasa yang 

inovatif. 

Perum Perumnas adalah Badan Usaha Milik Negarayang bergerak dalam bidang perumahan rakyat. 

Pada dasarnya Perum Perumnas memilikibanyak pakar bidang konstruksi dan perumahan serta ilmu yang terkait 

lainnya. Keragamanpengetahuan dan kepakaran di Perum Perumnas menjadi aset yang sangat berharga 

dalamupaya meningkatkan keunggulan dan kualitas kinerjanya. Perumnas sendiri sudah melakukanproses 

Knowledge Management yang sudah berjalan cukup baik. Salah satu prosesKnowledge Management yaitu 

penyimpanan ilmu pengetahuan dalam organisasi, dimanadidalamnya terdapat proses pembelajaran setiap 

karyawan termasuk para pemimpin senior. Hal ini sudah berjalan cukup baik, akan tetapi belum adanya sarana 

penyimpanan pengetahuan berupa portal, website, basis data yang belum tersedia dan budaya saling berbagi 

pengetahuan antar individu belum terbentuk, sehingga kompetensi masing-masing individu tidak dapat 

berkembang dan cenderung statis. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Perum Perumnas berupaya meningkatkan kinerja pegawai melalui eksplorasi asset pengetahuan sebagai 

intangible asset melalui pengelolaan pengetahuan Management yang sudah didata belum dieksplorasi, dan 

dikembangkan. Akselerasi pengetahuan dan kompensi baru sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan 

kinerja di internal Perum Perumnas. 

 

2. Kajian Pustaka 

 

2.1 Knowledge Management 

 

Penciptaan pengetahuan dalam organisasi dapat dilakukan dengan enam langkah, yaitu 

mengembangkan pengetahuan pribadi, berbagi tacit knowledge individu melalui interaksi sosial sehingga 

muncul perspektif baru, mengeksternalakn perspektif yang sudah tercipta tersebut ke dalam bentuk konsep, 

konsep yang sudah tercipta tersebut itu selanjutnya dikritalisasikan melalui uji coba ke beberapa bagian atau 

departemen yang ada di dalam organisasi, menyatukan dan menyaring apakah pengetahuan yang diciptakan di 

dalam organisasi benar-benar bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat melalui langkah-langkah penilaian, dan 

terakhir pengetahuan yang sudah tercipta disebarkan ke seluruh organisasi sehingga terintegrasi di alam basis 

pengetahuan organisasi. 

 
Gambar 1. Penciptaan Pengetahuan Dalam organisasi 

 

Aktivitas mengakuisisi pengetahuan pada dasarnya berorientasi pada penambahan pengetahuan yang 

sudah ada di dalam organisasi. Pengakuisisian pengetahuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan 

mengakuisisi pengetahuan yang bersumber dari luar maupun dari dalam organisasi. Pengakuisisian pengetahuan 

yang berasal dari luar organisasi dilakukan dengan cara patok duga  lain maupun dengan konsultan ahli, 

menghadiri konferensi yang terkait dengan kebutuhan pengetahuan organisasi, membaca media massa cetak 

maupun elektronik, mengumpulkan data melalui survei ke pasar, dan menyewa karyawan baru. Sementara itu, 

pengakuisisian pngetahuan yang berasal dari dalam organisasi dapat dapat dilakukan dengan cara menyerap 

pengetahuan yang berasal dari anggota organisasi, belajar dari pengalaman yang sudah ada, dan menerapkan 

proses perubahan yang berkelanjutan. Proses transfer pengetahuan merupakan kegiatan yang tidak mudah 

dilakukan terutama bila dikaitkan dengan pengetahuan yang bersifat tacit. Pengetahuan tacit mengandung unsur-

unsur seperti ambisi yang sangat sulit ditranfer ke pihak lain. Oleh karena itu, berbagai strategi yang dapat 

dirancang oleh organisasi agar proses transfer pengetahuan dapat berlangsung dengan baik antara lain; 

mendesain ruang percakapan, melakukan pecan pengetahuan atau forum terbuka. 
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Sepuluh strategi yang dapat dilakukan organisasi sehingga penciptaan nilai melalui aktivitas pentransfer 

dan perubahan pengetahuan dapat berlangsung. Kesepuluhstrategi tersebut, yakni: 

 

1. transfer/konversi pengetahuan antarindividu. 

2. transfer/konversi pengetahuan dari individu ke struktur eksternal 

3. transfer/konversi pengetahuan dari eksternal ke individu 

4. transfer/konversi pengetahuan dari kompetensi individu ke dalam struktur internal 

5. transfer/konversi pengetahuan dari struktur internal ke kompetensi individual 

6. transfer/konversi pengetahuan di dalam struktur eksternal 

7. transfer/konversi pengetahuan dari struktur eksternal ke struktur internal 

8. transfer/konversi pengetahuan dari struktur internal ke struktur eksternal 

9. transfer/konversi pengetahuan di dalam struktur internal 

10. memaksimalkan penciptaan nilai 

 

1.2 Strategi Penerapan Knowledge Management 

 

Penerapan Knowledge Management bukanlah pekerjaan yang sekali jadi dan dapat segera dilihat 

hasilnya, tetapi lebih kepada sebuah kerja besar dan panjang mengingat manajemen pengetahuan itu sendiri 

merupakan sebuah program yang unik dan sangat terkaitdengan karakteristik masing – masing organisasi serta 

jenis manajemen pengetahuan yang ingin di tetapkan. Dalam kaitan i tu, sebelum menerapkan manajemen 

pengetahuan, beberapa dimensi perubahan perlu dipahami. Beberapa dimensi perubahan tersebut: Pertama 

dimensi konseptual, yaitu terkait dengan kemampuan organisasi mengembangkan konstruksi yang terintegrasi 

untuk mendiskusikan pengetahuan yang akan digunakan oleh organisasi. 

Kedua, dimensi perubahan itu sendiri, terkait dengan tingkat resitensi dan stabil itas ketika menerapkan 

manajemen pengetahuan. Ketiga, aspek pengukuran, yaitu terkait dengan aspek apakah penerapan manajemen 

pengetahuan sudah sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan atau tidak. Empat, aspek struktur organisasi, yaitu 

terkait dengan penyusunan peran dan tanggung jawab yang diperlukan supaya penerapan manajemen 

pengetahuan efektif. Lima, isi pengetahuan, yaitu pandangan mengenai pengetahuan sebagai produk. Oleh 

karena itu, pengklasifikasian dan pengkategorian pengetahuan cocok dan saling mendukung. Enam, dimensi alat, 

yaitu terkait dengan ketersediaan sarana mendapatkan pengetahuan. Terdapat sepuluh langkah strategi untuk 

menerapkan manajemen pengetahuan dalam organisasi, antara lain : 

 

1. Analisa infrastruktur yang ada 

2. Mengaitkan manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis 

3. Mendesain infrastruktur manajemen pengetahuan 

4. Mengaudit aset dan sistem pengetahuan yang ada 

5. Mendesain team manajemen pengetahuan 

6. Menciptakan blueprint manajemen pengetahuan 

7. Pengembangan sistem manajemen pengetahuan 

8. Prototipe dan uji coba 

9. Pengelola perubahan, kultur dan struktur penghargaan 

10. Evaluasi kinerja, mengukur ROI dan perbaikan sistem manajemen pengetahuan 

 

2.3  Faktor Pendukung Knowledge Management 

 

Enabler Condition dalam proses penciptaan pengetahuan memiliki sumbangsih yang sangat signifikan 

karena dapat membantu pimpinan dalam memfasilitasi dan merangsang anggota organisasi menciptakan 

pengetahuan. Enabler Condition merupakan suatu ruang yang dapat menumbuhkembangkan muculnya hubungan 

antar anggota organisasi, atau semacam konteks organisasi yang dapat berbentuk ruang, maya, mental, atau 

mungkin gabungan dari ketiganya. Enabler Condition paling tidak dapat dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu 

orang dipandang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan karena proses penciptaan itu sendiri merupakan 

interaksi sosial antara orang – orang yang ada di dalam organisasi. Teknologi dalam hal ini berperan sebagai 

fasilisator dalam proses penciptaan pengetahuan. 

Salah satu kesuksesan manajemen pengetahuan dalam organisasi banyak ditentukan oleh kondisi dan 

interaksi orang Keberadaan berabgai macam kelompok atau komunitas dalam organisasi seperti praktik dapat 

menjadi modal sosial organisasi. Walaupun keberadaan komunitas praktik tidak ada di dalam struktur organisasi, 

keberadaannya bila difasilitasi akan mampu menjadi kontributor utama, baik dalam hal penyebaran informasi ke 

dalam organisasi, maupun sebagai sarana yang efektif bagi berlangsungnya proses penciptaan dan transfer 

pengetahuan. 

Dalam perspektif manajemen pengetahuan, karyawan dan pimpinan bersama-sama memberi kontribusi 

secara siginifikan kepada organisasi, terutama dalam hal penciptaan modal intelektual. Munculnya pekerja 

berpengetahuan ini mengisi seluruh lini dalam organisasi sebagai konsekuensi logis dari semakin stratejiknya 



 

77 

penggunaan pengetahuan dalam organisasi. Karakter Knowledge worker harus lebih dianggap sebagai pekerja 

yang dapat membuat perencanaan, mengelola, dan melaksanakan setiap pekerjaannya tanpa harus terlalu 

dikontrol dan diberi petunjuk seperti dalam praktik manajemen tradisional. 

Sumbangsih organisasi pembelajar pengetahuan ada pada upaya memfasilitasi seluruh komponen 

organisasi untuk gemar menciptakan pengetahuan melalui aktivitas belajar. Pengetahuan yang tercipta melalui 

proses belajar selanjutnya dapat dibagi dan ditransfer ke berbagai tingkatan yang ada di dalam organisasi. 

Dorongan untuk senang menciptakan pengetahuan dan berbagi pengetahuan diperoleh melalui perubahan pola 

berpikir, perilaku, dan tindakan yang terungkap melalui aktivitas pembelajar. Sasaran utama yang ingin dicapai 

oleh organisasi yang pembelajar, yaitu bagaimana aktivitas pembelajar berlangsung secara alamiah di dalam 

organisasi. 

Belajar merupakan bagian yang integral dari kebutuhan keseharian karyawan sehingga organisasi hanya 

berperan menyediakan konteks yang dapat mendukung proses pembelajaran dari setiap karyawan dan tim. 

Dengan demikian, belajar menciptakan pengetahuan dan berbagi pengetahuan menjadi nilai bersama setiap 

komponen organisasi. 

 
 

Gambar 2. Organisasi Pembelajar 

 

3. Metode Penelitian 

 

Untuk memahami manajemen pengetahuan dengan baik, penting pula diketahui perbedaan antara data, 

informasi dan pengetahuan. Data, informasi dan pengetahuan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Pemahaman anatara data, informasi dan pengetahuan lebih mudah diperoleh bila dilihat dari nilai hierarkinya. 

Data pada dasarnya berupa simbol-simbol, fakta-fakta, angka-angka, grafik, peta, atau hasil observasi. 

Sementara itu, informasi adalah data yang telah ditambahkan makna tertentu. Informasi merupakan 

kumpulan data yang terkait dengan penjelasan, interpretasi, yang ada hubungannya dengan materi atau objek, 

peristiwa, atau proses tertentu. Data berubah menjadi informasi ketika data tersebut telah melalui 

pengategorisasian, penyaringan, atau penyusunan. Adapun pengetahuan, yaitu informasi yang telah di evaluasi, 

disusun dan dikelola serta telah diberi tujuan. 

 
Gambar 3. Tingkatan Data, Informasi dan Pengetahuan 

 

Pengetahuan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan implisit dan pengetahuan eksplisit. 

Pengetahuan implisit lebih sulit dikomunikasikan dan ditrasnfer ke pihak lain karena melekat di dalam 

pengetahuan seseorang, dan kebenarannya masih bersifat subjektif. Sementara itu, pengetahuan eksplisit 

merupakan pengetahuan yang lebih mudah ditransfer. Proses transfernya dapat dilakukan melalui kata-kata, 

formula ilmu pengetahuan, spesifikasi produk, manual-manual, dan prinsip-prinsip universal. Beberapa contoh 

dokumen pengetahuan yang dimiliki Perum Perumnas adalah materi tentang Keperumnasan, Standart Operation 

Prosedure  Buku Rancangan Project  video dan dokument terkait lainnya. Manajemen pengetahuan bila dilihat 

dari perspektif bisnis, dapat dikelompokan ke dalam domain teori berbasis sumber daya, khsususnya sumber 

daya berbasis pengetahuan daya yang dianggap stratejik dalam organisasi. Sumber daya dapat dianggap stratejik 
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bila memiliki karakteristik, bernilai, langka dan sukar ditiru pesaing. Pengetahuan yang dibagikan ke orang lain 

tidak mengurangi pengetahuan dari pemberi pengetahuan dan dapat dimiliki oleh berbagai kalangan secara 

bersamaan. 

Penciptaan pengetahuan dalam organisasi menduduki posisi yang sangat penting karena apabila 

aktivitas ini mengalami kemandulan, akan berdampak kepada ketidakmampuan organisasi dalam menciptakan 

inovasi -inovasi produk. Kemampuan organisasi menciptakan pengetahuan hanya dapat dilakukan bila dilakukan 

rekonseptualisasi terhadap peran organisasi. Selama ini peran organisasi telah lama didominasi oleh paradigm 

yang memproses informasi atau menyelesaikan masalah. Paradigma ini berpusat pada pemahaman bahwa tugas 

utama organisasi, yaitu bagaimana mengaitkan informasi dan keputusan secara efisien dengan lingkungan yang 

tidak pasti. Peradigma ini menganggap solusi terletak pada rangkaian aktivitas input-proses-output dari hierarki 

pemrosesan informasi. 

Masalah utama paradigma ini adalah karena proses tersebut menempatkan organisasi dalam posisi pasif 

dan statik, dan kurang mempertimbangkan apa yang dapat diciptakan oleh organisasi dengan informasi yang 

diproses tersebut. Di dalam kondisi lingkungan yang sangat dinamis dan tidak pasti, tugas organisasi melalui 

anggota-anggotanya tidak hanya memproses informasi dengan efisien, tetapi juga mampu menciptakan informasi 

dan pengetahuan. Pemrosesan informasi pada dasarnya tidak mampu menjawab kebutuhan organisasi akan 

inovasi karena inovasi hanya dapat dimengerti sebagai satu proses dimana organisasi menciptakan dan 

menentukan masalah, kemudian secara aktif mengembangkan pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah 

yang ada. Fungsi organisasi selanjutnya, yaitu memberi dukungan serta konteks kepada para individu untuk 

mampu menciptakan pengetahuan. 

 
4. Hasil Dan Pembahasan 

4.1 Sistem Knowledge Management 

 

Knowledge Management System mendukung penerapan Knowledge Management di Perum Perumnas 

agar penyebaran dan pengaksesan pengetahuan lebih efektif dan efisien. Prinsip utama yang mendasari 

pengembangan Knowledge Management System yaitu : 

 

a. Format pengetahuan digital lebih mudah disimpan dalam jaringan intranet dan proses pemeliharaannya lebih 

efisien sehingga mudah dianalisa, ditelusuri, diperbarui dan disebarkan. 

b. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab, kewajiban dan hak akses yang sama terhadap pengetahuan yang 

sesuai dengan kepentingannya. 

c. KMS Perum Perumnas berbasis antarmuka dinamis yang memungkinkan untuk mendorong terbentuknya 

budaya saling berbagi pengetahuan. Begitupula dengan kemudahan akses pengetahuan diberbagai lapisan 

struktural sebagai pendukung yang memudahkan proses pembentukan budaya sharing knowledge dilakukan. 

d. Memungkinkanya pendefinisian pengetahuan secara bersama – sama yang akan menciptakan pengetahuan 

yang global. 

 

Knowledge Management System efektifitas dan peluang / kesempatan pengembangan kompetensi. Beberapa hal 

yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan budaya berbagi pengetahuan diantaranya : 

 

a. Menciptakan know-how dimana setiap pegawai berkesempatan dan bebas 

b. menentukan cara baru untuk menyelesaikan tugas dan berinovasi serta peluanguntuk mensinergikan 

pengetahuan eksternal kedalam institusi. 

c. Menangkap dan mengidentifikasi pengetahuan yang dianggap bernilai dandirepresentasikan dengan cara 

logis. 

d. Penempatan pengetahuan yang baru dalam format yang mudah diakses olehseluruh pegawai dan pejabat. 

e. Pengelolaan pengetahuan untuk menjamin kekinian informasi agar dapat direviewuntuk relevansi dan 

akurasinya. 

f. Format pengetahuan yang disediakan di portal adalah format yang user friendly 

g. agar semua pegawai dapat mengakses dan mengembangkan setiap saat. 
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Gambar 4. Arsitektur KMS Perum Perumnas 

 

Arsitektur KMS Perum Perumnas terdiri dari beberapa layer seperti pada gambar.4. Layer pertama 

adalah user yang dalam hal ini adalah knowledge worker yaitu pegawai dan stakeholder. Layer kedua adalah 

user interface berupa browser internet ataupun aplikasi lainnya. Layer ketiga adalah communication / transport 

layer yang dalam hal ini berupa groupware dan intranet. Layer terakhir adalah kumpulan database pengetahuan 

sangat penting dalam suatu KMS untuk menyimpan sumber pengetahuan yang berupa database dokumen, 

database diskusi, sistem file yang menyimpan file fisik, atau email. Teknik penyimpanan pengetahuan 

menggunakan sistem index berdasarkan kategori dimana proses indexing dilakukan diserver. Kategori dan Index 

– index tersebut bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pencarian informasi atau pengetahuan. 

Inspirasi proses Knowledge Management sharing culture yang akan diterapkan pada Internal Perum Perumnas 

adalah menggunakan model pengkategorian artikel pengetahuan berdasarkan jenisnya.  

Aplikasi tersebut menggunakan Content Management System setiap orang dapat mengembangkan 

sesuai dengan kebutuhan. Profil Mediawiki yang sudah lama digunakan sebagai portal pengetahuan wikipedia, 

menyediakan berbagai tools sehingga membuat artikel pengetahuan lebih mudah di akses, lebih efektif dan 

efisien. Berikut ini beberapa alasan menggunakan Mediawiki : 

 

a. Mediawiki sudah lama digunakan oleh portal pengetahuan yang sudah sangatterkenal di dunia yaitu 

http://www.wikipedia.com. 

b. Pada saat tulisan ini ditulis, CMS Mediawiki sudah mencapai versi 1.15.1 yang sudah mengalami banyak 

perubahan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selainberlicensi GNU atau free, sistem Mediawiki ini 

dikembangkan oleh programer–programer hebat di seluruh dunia. 

c. Mediawiki memiliki sistem yang sederhana, efisien, ringan, dan kompatibel dengan banyak browser dan 

operating system. 

d. Proses instalasinya mudah serta mendukung banyak bahasa, bahasa Indonesia termasuk di dalamnya. 

e. Tersedia manajemen situs untuk pengaturan situs secara keseluruhan, diantaranya adalah mengubah theme 

atau tampilan situs atau menambah modul dalam contentpengguna, dsb. 

f. Tersedia manajemen user atau pengguna sesuai dengan hak akses atau kebutuhan. 

g. Penambahan modul – modul yang sangat berguna seperti modul file, gambar, video dan modul peta yang 

sangat berguna untuk membuat suatu pengetahuan sangat bernilai. 

 

 

4.2  Aplikasi Knowledge Management 

 

Antarmuka utama KMS Perum Perumnas sebagaimana terlihat pada gambar.3.2 yang mana terdiri atas 

delapan kategori pengetahuan. Untuk mengakses portal KMS ini, penggunan dapat menggunakan browser dan 

mengetikan alamat berikut http://www.km.perumnas.co.id di dalam browser. Pada halaman awal, user 

dihadapkan pada 8 jenis kategori pengetahuan yang harus di pilih pertama kali untuk mencari pengetahuan yang 

di cari. Selain menggunakan jenis kategori pengetahuan, pengguna juga dapat menggunakan fasilitas pencarian 

yang mana ketika user mencari suatu kata maka sistem akan mencari kata yang sesuai di judul pengetahuan atau 

isi dari pengetahuan tersebut. 
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Gambar 5. Tampilan Awal Website 

 

Sebelum user dapat menggunakan atau mencari pengetahuan yang di inginkan, pertama kali pengguna 

harus memasukan authentifikasi username dan password terlebih dahulu. Sistem manajemen pengetahuan ini 

mempunyai 3 jenis user yaitu user atau pengguna yang hanya dapat membaca artikel pengetahuan, moderator 

atau birokrat sebagai pembuat artikel pengetahuan dan administrator atau pengurus yang bertugas sebagai super 

user yang mengatur semua aktivitas termasuk pembuatan user baru. 

 
Gambar 6. Form Authentifikasi atau Form Login 

 

Setelah user memasukan authentifikasi username dan password, kemudian akan muncul halaman utama 

seperti pada gambar 6 yang terdiri atas 8 kategori.  

Pada contohgambar.7  merupakan kategori pengetahuan tentang regulasi pemerintah yang menyangkut 

bisnis proses Perumnas. 

 

 
Gambar 7. Artikel Pengetahuan Kategori Regulasi Pemerintah 

Selain isi dari pengetahuan tersebut, halaman ini juga mengandung file – file atau arsip pengetahuan 

terkait seperti gambar, file, video dan peta. Dokument terkait tersebut dapat dimasukan dengan menggunakan 
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fasilitas sistem yang telah di sediakan dan dapat langsung di lihat. Sebagai contohnya apabila dokument terkait 

berbentuk video, pengguna dapat langsung melihat melalui website atau sistem knowledge management ini. 

Tahap awal penggunaan portal KMS Perum Perumnas adalah penggunan harus terlebih dahulu 

mendaftarkan diri pada sistem dengan menghubungi administrator. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 

pengetahuan tidak tersebar ke pihak ekternal. Setelah user dibuatkan oleh administrator, maka user tersebut 

dapat menggunakan portal ini dan melihat isi pengetahuan yang ada di dalamnya serta menambah artikel yang 

berkaitan dengankategori tersebut apabila user tersebut sebagai moderator atau penulis. 

 

 

Gambar 8. Pembuatan Artikel di Halaman Kategori 

 

Artikel pengetahuan yang telah di buat sebelumnya akan otomatis masuk ke dalam kategori di maksud. 

Fasilitas ini merupakan salah keunggulan dari sistem ini yang memudahkan pembuatan artikel pengetahuan baru. 

Masih banyak fasilitas – fasilitas yang menarik dari sistem ini yang sangat mendukung artikel pengetahuan. 

Selain fasilitas yang tersedia, fasilitas yang ada juga dapat ditambahkan sehingga sistem selalu mengikuti 

perkembangan teknologi sekarang ini. 

 

 

4.3  Fasilitas Knowledge Management System 

 

Selain failitas yang sudah menjadi standart, fasilitas yang lain dalam portal km.perumnas.co.id ini adalah 

user dapat menggunakan : 

a. Fasilitas penyusunan pengetahuan berdasarkan kategori sehingga pengetahuandapat terpetakan secara 

langsung sesuai dengan peruntukannya. 

b. Pembuatan artikel atau pengetahuan yang secara langsung di halaman kategoriyang diinginkan sehingga 

memudahkan pencarian kembali. 

c. Editing artikel atau pengetahuan yang user friendly sehingga memudahkan prosespembuatan dan editing. 

d. Memungkinkan user untuk mendokumentasikan berbagai file ke dalam portalKMS karena modul tersebut 

tersimpan pada link-link URL di dalam sistem KMSitu sendiri. 

e. Forum diskusi untuk membuat pengetahuan bersama yang bersifat tidak tetaptetapi pengetahuan yang 

merupakan kesepakatan bersama. 

f. Mengidentifikasi perubahan yang terbaru atapun terjadi pada suatu artikel dandapat dikembalikan sesuai 

dengan keadaan sebelum terjadi perubahan. Fasilitasini berguna apabila ada kesalahan atau perubahan yang 

tidak sesuai oleh orang yang tidak berhak. 

g. Manajemen hak akses user yang bertingkat sehingga menjamin keamanan pengetahuan yang di lindungi dan 

sistem secara keseluruhan. 

h. Manajemen masing – masing profil dan tampilan sesuai keinginan pengguna atau user sehingga tiap user 

memiliki setting sistem yang berbeda – beda. 

i. Adanya bebagai macam fasilitas pendukung pengetahuan seperti upload file,gambar, video dan peta yang 

dapat menunjang pengetahuan sehinggapengetahuan tersebut bernilai lebih. 

 

Dalam pembuatan dan pengeditan artikel pengetahuan dimudahkan dengan menggunakan fasilitas 

editing yang bekerja sesuai dengan sistem mediawiki. Sebelum ada fasilitas editing ini, pengguna harus 

menggunakan bahasa mediawiki yang mungkin user awam sulit untuk menggunakannya. Sehingga dengan 

adanya fasilitas yang bekerja seperti microsoft word ini diharapkan pengguna dapat melalukan pembuatan dan 

editing artikel pengetahuan dengan mudah. 
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Gambar 9. Fasilitas Editing Artikel 

 

Selain fasilitas editing juga terdapat fasilitas upload dokumen terkait seperti file Pdf, Doc, Excel, Power 

Point dan Video dengan format Flv. Dengan fasilitas ini diharapkan artikel pengetahuan yang ada di sistem ini 

dapat menjadi lebih lengkap dengan segala informasi yang terkait yang dapat ikut serta di tampilkan. 

Pada gambar9 adalah salah satu contoh fasilitas multimedia video yang dapat di ikut sertakan dalam 

artikel pengetahuan. Sebelum menggunakan fasilitas ini, diharapkan file video yang digunakan berformat . flv 

Fasilitas map atau peta ini semakin memperkaya informasi yang bisa digunakan dalam artikel pengetahuan. 

Fasilitas ini menggunakan data citra satelit yang dimiliki oleh perusahaan google sehingga kita bisa 

menggunakan data citra satelit di seluruh dunia. Fasilitas yang diberikan google map ini bersifat gratis dan kita 

hanya perlu satu kali melakukan pendaftaran untuk dapat digunakan dalam sistem ini. Fasilitas ini sangat 

membatu dalam menentukan lokasi seperti lokasi proyek atau perumahan yang telah dibangun oleh Perumnas. 

Diharapkan kedepannya fasilitas ini dapat digunakan oleh divisi pertanahan untuk mendapatkan informasi 

kualitas pertanahan di suatu daerah. 

 

 

5. Kesimpulan 

 

Berikut kesimpulan berdasarkan hasil penelitian : 

 

a. Melalui KnowledgeManagement Systemtumbuh kembangnya inovasi yang akan menempatkan institusi 

Perum Perumnas sebagaiorganisasi pembelajar dan memiliki keunggulan kompetitif daripada pesaingnya. 

b. Portal Knowledge Management System memudahkan untuk mengelola pengetahuan tacitdan eksplisit karena 

pengetahuan tersimpan berbentuk digital dan lebih terstruktur. 

c. Proses pencarian dan penemuan pengetahuan kembali lebih cepat ditranmisikan melalui jaringan lokal 

bertopologi hybrid yang kompatibel denganberagam spesifikasi perangkat keras workstation dan 

transmisinya. 

d. Setiap pegawai dapat mengeksplisitkan semua tacit knowledge yang dimiliki sehinggadapat disebarluaskan 

melalui media portal KMS kepada pegawai lain. Sikap yang harusditumbuh kembangkan dan dibudidayakan 

dalam pembentukan sistem ini di antaranyadorongan kuat untuk : menciptakan, menangkap, menjaring, 

menyimpan, mengolah, danmenyebarluaskan knowledge yang dimiliki kepada pegawai lain. 

e. Untuk membangun budaya kreatif, inovatif, dan mau melakukan sharing pengetahuanperlu didukung oleh 

teknologi yang memadai dan kompensasi sabagai suatu apreasi atasupaya yang dilakukan oleh pegawai 

berpartisipasi aktif mendukung keberhasilan sistem. 

f. Perkembangan opensource web platform saat ini memungkinkan implementasiKnowledge Management 

Portal kedalam bentuk yang lebih sederhana namun cukupmembantu setiap pegawai mengesplorasi dan 

mengembangkan pengetahuan sertamenjembatani terjadinya knowledge sharing culture di Perum Perumnas. 

g. Diperlukan adanya sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan antara kantor pusat, regional dan 

cabang sehingga seluruh pihak internal perusahaan dapat mengakses portal pengetahuan tersebut. 

h. Diperlukannya Dukungan Penuh dari Direksi dan Management untuk berjalannya system management 

pengetahuan ini sehingga dapat membantu Direksi dan Management dalampengambilan keputusan. 

i. Pada akhirnya, Portal Knowledge Management di Perum Perumnas dapat mengkomunikasikan pengetahuan 

kepada Internal Perum Perumnas secara lebih efektif dan efesien. 
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