
KNOWLEDGE MANAGEMENT

KNOWLEDGEKNOWLEDGEKNOWLEDGE KNOWLEDGE 
MANAGEMENTMANAGEMENTMANAGEMENTMANAGEMENT

Oleh:Oleh:

Manajemen Aset Intelektual

2.1

Oleh:Oleh:
Rudiat Komara, SIP, M.ComRudiat Komara, SIP, M.Com
Ruditko@hotmail.comRuditko@hotmail.com



KNOWLEDGE MANAGEMENT

2.2



KNOWLEDGE MANAGEMENT

Kasus.Kasus.

SebagaiSebagai seorangseorang ManajerManajer HRDHRD didi perusahaanperusahaan yangyang sedangsedang berkembangberkembang HilmanHilman
direpotkandirepotkan dengandengan adanyaadanya pegawaipegawai dibagiandibagian pengembanganpengembangan produkproduk yangyang keluarkeluar untukuntuk pindahpindah
keke tempattempat kerjakerja yangyang lainlain.. KejadianKejadian tersebuttersebut tidaktidak hanyahanya membuatmembuat repotrepot didi bagianbagian dimanadimana sisi
pegawaipegawai tersebuttersebut tinggalkantinggalkan tapitapi mulaimulai mengganggumengganggu bagianbagian lainlain yangyang produkproduk dandan prosesproses
kerjanyakerjanya sangatsangat tegantungtegantung kepadakepada bagianbagian yangyang ditinggalkanditinggalkan tersebuttersebut.. PerusahaanPerusahaan sangatsangat
terpukulterpukul karenakarena orangorang tersebuttersebut merupakanmerupakan orangorang andalanandalan yangyang sudahsudah lamalama bekerjabekerja dandan telahtelah
cukupcukup banyakbanyak dikembangkandikembangkan kompetensinyakompetensinya oleholeh perusahaanperusahaan dandan dengandengan biayabiaya yangyang sangatsangat
mahalmahal pulapula.. PegawaiPegawai tersebuttersebut telahtelah berulangberulang kalikali diikutdiikut sertakansertakan padapada pelatihanpelatihan yangyang cukupcukup
intensifintensif diberbagaidiberbagai negaranegara.. SelamaSelama iniini keahliannyakeahliannya hanyahanya dimilikidimiliki oleholeh orangorang tersebut,tersebut,
kalaupunkalaupun adaada pengetahuanpengetahuan yangyang dimilikidimiliki oleholeh rekanrekan kerjanya,kerjanya, pengetahuanpengetahuan tersebuttersebut tidaklahtidaklah
lengkaplengkap dandan utuhutuh.. HilmanHilman dihadapkandihadapkan atasatas tuntutantuntutan pihakpihak manajemenmanajemen yangyang mengharapkanmengharapkanlengkaplengkap dandan utuhutuh.. HilmanHilman dihadapkandihadapkan atasatas tuntutantuntutan pihakpihak manajemenmanajemen yangyang mengharapkanmengharapkan
bahwabahwa kejadiankejadian tersebuttersebut tidaktidak terjaditerjadi lagilagi.. TetapiTetapi masalahnyamasalahnya mencarimencari orangorang yangyang loyalloyal
sepenuhnyasepenuhnya terhadapterhadap perusahaanperusahaan padapada jamanjaman sekarangsekarang iniini sangatlahsangatlah susahsusah.. LayaknyaLayaknya
manajemenmanajemen pemainpemain sepakbola,sepakbola, loyalitasloyalitas pemainpemain bukanbukan hanyahanya padapada kesebelasankesebelasan negaranyanegaranya
tetapitetapi lebihlebih didasarkandidasarkan kepadakepada profesiprofesi nyanya sehinggasehingga seorangseorang pemainpemain bisabisa dipakaidipakai dandan disewadisewatetapitetapi lebihlebih didasarkandidasarkan kepadakepada profesiprofesi nya,nya, sehinggasehingga seorangseorang pemainpemain bisabisa dipakaidipakai dandan disewadisewa
siapasiapa sajasaja dandan negaranegara manamana sajasaja sesuaisesuai dengandengan keinginankeinginan sisi pemainpemain apabilaapabila bayarannyabayarannya cocokcocok..
KejadianKejadian tersebuttersebut jugajuga membuatmembuat HilmanHilman harusharus berpikirberpikir kembalikembali dalamdalam melakukanmelakukan
pengembanganpengembangan melaluimelalui pelatihanpelatihan atauatau diklatdiklat bagibagi pegawainyapegawainya.. ApakahApakah lebihlebih baikbaik mencarimencari
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pegawaipegawai yangyang sudahsudah berpengalamanberpengalaman dengandengan kompetensikompetensi yangyang dibutuhkandibutuhkan tetapitetapi harusharus
membayarmembayar mahal?mahal? atauatau mengembangkanmengembangkan pegawainnyapegawainnya sendirisendiri (dengan(dengan harapanharapan pegawaipegawai
tersebuttersebut tidaktidak akanakan pindahpindah keke tempattempat lain)?lain)?..
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MENGAPA KNOWLEDGE (PENGETAHUAN) PENTING

Learning organisationLearning organisation, , 
merupakan usaha sadar suatu organisasi untuk menjadikan semua kegiatanmerupakan usaha sadar suatu organisasi untuk menjadikan semua kegiatan
organisasi suatu proses yang secara terus menerus menyumbangkan perbaikan
kepada pegawai dalam hal kinerja serta untuk mentrasformasikan informasi
menjadi pengetahuan yang bernilai, sehingga dapat meningkatkan kemampuan

i i t k b d t i d l j k kt j (M d &organisasi untuk beradaptasi dalam jangka waktu yang panjang (Marquard &
Reynolds, p. 21, 1994).

• asset intelektual yang dimiliki oleh tiap individu tersebar dan tak terlacak oleh 
organisasi,

• Tidak ada/ jarangnya kesempatan dan wadah dari pegawai untuk bisa belajar 
d  b b i t h  d  l  i l idan berbagai pengetahuan dan pengalaman pegawai lain
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APA ITU  KNOWLEDGE  MANAGEMENT

• Sejak organisasi tumbuh dan berkembang 
semakin komplek, semakin sulit mengetahui 
siapa mengetahui apa.

i i tid k t h i d ti• organisasi tidak mengetahui dengan pasti apa 
yang sebenarnya mereka atau pegawainya 
ketahui

Menyebabkan harus belajar kembali- Menyebabkan harus belajar kembali
- Gagal untuk untuk memperoleh peluang 

terbaik.
- Kadang merasa tidak merasa kehilanganKadang merasa tidak merasa kehilangan 

peluang karena tidak tahu bahwa mereka 
memilkinya
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APA ITU  KNOWLEDGE  MANAGEMENT

KM d l h diff i d i kt k bKM adalah diffusi dari praktek penyebaran
pengetahuan keseluruh organisasi, yang
didukung teknologi yang memadai untuk
memberdayakan organisasi untuk menggunakanmemberdayakan organisasi untuk menggunakan
pengetahuan-pengetahuan (asset intelektual
organisasi) secara penuh, kapanpun dan
bagaimanapun pengetahuan tersebut dapatbagaimanapun pengetahuan tersebut dapat
berguna, tanpa mempermasalahkan dimana
pengetahuan berlokasi atau berasal.
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Jenis Pengetahuan
Explicit Tacit

Jenis Pengetahuan

· Pengetahuan yang dapat 
dituliskan  dan di ekpresikan 
secara verbal

· Pengetahuan yang bertempat 
dalam pikiran individu dan muncul 
untuk  merespon suatu sistuasi atau 
aksi tertentu

· 20% dari pengetahuan · 80 % dari pengetahuan

· Mudah untuk ditiru · Sulit untuk ditiru/dicuri

· Sangat berkontrtibusi 
terhadap efisiensi

· Mengarah pada komptensi

· Sulit untuk di transfer

· Memiliki kuanggulan bersaing 
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MENGAPA KNOWLEDGE MANAGEMENT HARUS DITERAPKAN?

Menciptakan dan mempertahankan Memory Organisasi 
(O i ti / t  M )(Organization/corporate Memory)
• Menjamin keberlangsungan dengan masa lalu
•Menginstitusionalisasikan proses rutin 
•Belajar dari pengalamanBelajar dari pengalaman

Mempertahankan keterampilan/keahlian
M j i  k l s  k hli   tid k t il i• Menjamin kelansungan keahlian yang tidak ternilai

•Membuat keahlian selalu tersedia
•Mengurangi waktu peningkatan kompetensi
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MENGAPA KNOWLEDGE MANAGEMENT HARUS DITERAPKAN?

Praktek terbaik
M l h  t b ik l k k   ti• Memperoleh cara terbaik melakukan proses rutin

Pemecahan masalah secara Ad-hoc
• Saya mempunyai masalah dan seseorang diluar sana telah Saya mempunyai masalah dan seseorang diluar sana telah 

memecahkanya sebelumnya

Hubungan harmonis
• Menggabungkan semua pengetahuan tentang hubungan antar 

organisasi untul menciptakan respon yang lengkap informasi.
• Keharmonisan menciptakan hubungan yang berharga dan tahan 

lamalama.

Kesadaran akan peluang
• Siaga atas peluang yang muncul
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• Kemampuan untuk menghubungkan peluang pada unit yang tepat
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BEBERAPA PRAKTEK KM

• Petunjuk dan prosedur manual
R i  t l h k i t• Review setelah kegiatan

• Sejarah Kasus atau proyek
• Banchmarking & Transfer Praktek terbaik
• Corporate yellow pagesCorporate yellow pages
• Program bantuan sejawat (peer asistant program)
• Customer profiling
• Mentoring & Coaching
• Cross Function Teams
• Email & Forum diskusi
• Portal perusahaan dengan fasilitas pencarian data
• Search engine• Search engine
• Online application processing
• Teleconferencing, chating, 
• Ruang Team Virtual
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Kesulitan Penerapannya

• Tidak tahu pengetahuan apa yang berguna bagi 
seseorang atau orang yang lain –Apakah hanya buang-
b  k  jbuang waktu saja

• Motivasi pekerja
-Memberikan pengetahuan akan mengurangi daya tawar pekerjaMemberikan pengetahuan akan mengurangi daya tawar pekerja
- Apa yang diperoleh untuk pengetahuan yang dibagi.

• Halangan antar bagian
-Kurangnya budaya berbagi
-egoisme sektoral

• Lebih banyaknya pengetahuan tacit dibanding explicit

• Susanya pembenaran atas keberhasilan KM
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Susanya pembenaran atas keberhasilan KM
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Cara menghadapai Masalah penerapan KM

• Pimpinan yang Visionaris dan sabarp y g

• Pengakuan resmi dan tidak resmi dari organisasi
-Digabungkannya dengan pengukuran kondite

K k  dib i d    b ik  h   -Kesuksesan dibagi dengan orang yang memberikan pengetahuan yang 
berhasil tsb.

• Dijadikan kegiatan rutinj g

• Publikasikan keberhasilan penerapannya

S ik  d  k di i d  b d  i i• Sesuaikan dengan kondisi dan budaya organisasi.
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