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1. Pendahuluan 

Era globalisasi yang ditunjang  dengan adanya inovasi saat ini ditandai 

dengan  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, 

menyadari akan persaingan yang semakin berat maka diperlukan perubahan 

paradigma organisasi yang semula hanya mengandalkan resource-based menjadi 

knowledge-based [1].  

Senat Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (SMU-

UKSW) merupakan lembaga eksekutif bagi mahasiswa yang memiliki peranan 

penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas. SMU-UKSW dituntut 

senantiasa untuk membenahi diri sesuai dengan latar belakang zaman serta 

tantangan generasi tanpa meninggalkan identitas serta idealitas maupun 

pencapaian Visi dan Misi Universitas. 

SMU-UKSW memiliki suatu sistem tata kerja yang telah diatur oleh 

mekanisme kerja eksekutif. Terdapat beberapa elemen yang tertuang di dalam 

mekanisme kerja eksekutif, misalnya pengorganisasian program, anggaran, 

laporan pertanggungjawaban, atau notulensi rapat. Melalui elemen-elemen 

tersebut secara sederhana organisasi ini telah menggunakan knowledge 

management  sebagai suatu tindakan dalam mengoptimalkan kinerja organisasi 

yaitu dengan melakukan pengarsipan dokumen, mengumpulkan memorandum, 

menyimpan notulensi rapat dan materi lainnya. Meskipun pengelolaan 

pengetahuan belum dilakukan secara maksimal, ini dapat dilihat dari beberapa hal 

misalnya paket arsip proposal kegiatan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 

hanya diletakkan di lemari arsip dan tidak diberi kode lokasi, selain itu notulensi 

rapat diletakkan secara terpisah dan tidak berada didalam satu folder. 

 Proses yang sedang terjadi pada SMU-UKSW  saat ini di satu sisi memiliki 

kesadaran bahwa data, informasi, dan pengetahuan sangat penting untuk dikelola. 

Salah satu contoh pengelolaan pengetahuan di organisasi yang kurang efektif 

yaitu tentang pengelolaan arsip atau pengelolaan pengetahuan terdokumentasi. 

Hal ini dapat menjadi masalah besar, karena sesuai dengan tujuan dan peran dari 

SMU-UKSW yaitu mencoba melakukan transformasi seiring dengan 

perkembangan zaman. Misalnya fungsionaris pada periode berikutnya ingin 

mengadakan suatu kegiatan namun kegiatan tersebut pernah diadakan oleh 

fungsionaris periode sebelumnya dan esensi dari kegiatan tersebut sama saja, 

maka hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu inovasi pada kegiatan yang 

sama.  

 

2.     Kajian Pustaka  

        Knowledge Management System (KMS) saat ini berkembang dengan cepat 

seiring dengan pemanfaatan teknologi yang semakin pesat. Terdapat beberapa 

penelitian yang telah menerapkan konsep Knowledge Management System ke 

dalam suatu aplikasi. Salah satu contoh penelitiannya adalah  “Penerapan Web-

Based Knowledge Management System Untuk Management Pengalaman dan 

Logistik Pasca Bencana Alam”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu mengelola 

pengalaman tim relawan yang menangani bencana. Hal ini ditujukan agar 

pengalaman (knowledge) tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak 
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lain yang membutuhkan mengingat sering terjadi bencana di Indonesia. Selain itu 

aplikasi knowledge management system pada penelitian tersebut dapat 

mengestimasi jumlah kebutuhan logistik pada saat keadaan darurat korban 

bencana alam[2]. 

 Pada penelitian lain yang berjudul “Implementasi Knowledge Management 

pada APTEKINDO, Pembentukan Sharing Culture antar Pendidikan Teknologi 

dan Kejuruan di Indonesia”. Penelitian tersebut membahas mengenai cara 

mengimplementasikan knowledge management system sebagai suatu tindakan 

nyata dalam upaya optimasi pendidikan kejuruan dalam pengembangan sumber 

daya manusia nasional. Tujuannya adalah mempercepat terjadinya inovasi dengan 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyerapan knowledge melalui proses 

knowledge sharing [3].   

 Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan konsep knowledge 

management system pada aplikasi menggunakan SECI model. Terdapat beberapa 

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut 

dapat dilihat dari output yang dihasilkan, pada penelitian sebelumnya output yang 

dihasilkan bertujuan untuk menanggulangi bencana dan aplikasi tersebut dapat 

memperkirakan kebutuhan yang diperlukan untuk korban bencana, sedangkan 

pada penelitian ini output yang dihasilkan adalah fungsionaris SMU-UKSW 

sebagai pengguna dapat melakukan pengolahan data yang ada pada aplikasi. 

Selain itu menciptakan terjadinya budaya knowledge sharing antar fungsionaris 

sehingga dapat mengoptimalkan kinerja fungsionaris SMU-UKSW dalam 

melakukan transfer pengetahuan dengan adanya fasilitas forum diskusi di dalam 

aplikasi. 

 

Knowledge Management 

 Data, informasi, dan knowledge (pengetahuan) pada dasarnya merupakan 

suatu konsep yang saling berhubungan. Pengertian dari data, informasi, dan 

pengetahuan dapat dibedakan sebagai berikut. Data adalah angka atau atribut yang 

bersifat kuantitas dan berasal dari hasil suatu observasi, eksperimen, atau 

kalkulasi. Sedangkan informasi adalah data di dalam satu kontekstual tertentu 

yang merupakan kumpulan data dan terkait dengan penjelasan, interpretasi, yang  

berhubungan dengan materi lainnya mengenai obyek, peristiwa, maupun suatu 

proses tertentu. Knowledge adalah informasi yang telah diorganisasi, 

disintesiskan, diringkaskan untuk meningkatkan pengertian, kesadaran, atau 

pemahaman. 

  Untuk dapat memahami perbedaan antara data, informasi, dan knowledge 

harus dapat digarisbawahi nilai hierarkinya. Informasi merupakan data yang 

disaring (distilled), dan dimaknai, demikian pula dengan knowledge adalah 

informasi yang disaring dan dimaknai. Dengan cara yang sama, data diberi makna 

sehingga berubah menjadi informasi. Informasi ditambahkan tujuan untuk diubah 

menjadi knowledge yang dapat dituliskan menjadi bentuk persamaan, knowledge 

= informasi + tujuan. Pengertian knowledge masih diperdebatkan, tidak ada 

definisi tunggal tentang arti knowledge. Definisi knowledge dapat dipandang dari 

segi praktik hingga konseptual serta dari ruang lingkup yang sempit hingga ruang 

lingkup yang luas [4]. 
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 Knowledge management merupakan suatu teori management yang 

diperkenalkan pada era tahun 1900-an dan berkembang pesat terutama sejak tahun 

2000-an. Secara umum knowledge management merupakan suatu proses yang 

mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan maupun pengalaman [5]. 

 Definisi yang diberikan oleh beberapa ahli mengenai knowledge 

management memiliki makna yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh sudut 

pandang dari masing-masing ahli. Berikut merupakan beberapa definisi mengenai 

knowledge management dari para ahli [6]: 1. Gottschalk  mendefinisikan 

knowledge management sebagai suatu metode untuk mensimplikasi dan 

meningkatkan proses membagi, mendistribusi, menciptakan, menangkap, dan 

memahami knowledge di dalam perusahaan. 2. Bergerson menyatakan bahwa 

knowledge management merupakan suatu pendekatan sistematik untuk mengelola 

aset intelektual dan informasi lain sehingga memberikan keunggulan bersaing 

bagi perusahaan maupun organisasi. 3. Davidson dan Voss mereka mengatakan 

bahwa mengelola knowledge sebenarnya merupakan cara bagaimana organisasi 

melakukan pengelolaan terhadap anggota mereka, identifikasi pengetahuan yang 

dimilikinya, menyimpan dan membagi ke dalam tim untuk meningkatkan 

terjadinya inovasi. 

 

Jenis – Jenis Knowledge 

 Knowledge dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu explicit knowledge dan 

tacit knowledege [7]. Masing–masing pengertiannya dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

 Explicit Knowledge 

 Merupakan pengetahuan secara tertulis, terarsip, tersebar (cetak maupun 

elektronik) dan bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk orang lain. Selain itu 

explicit knowledge adalah sesuatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata 

maupun angka, serta dapat disampaikan kedalam bentuk ilmiah, spesifikasi 

manual, dan sebagainya. Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari satu 

individu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Explicit knowledge  

dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara, maupun pola bisnis dan 

pengalaman desain dari suatu produksi. 

 Tacit Knowledge 

           Merupakan pengetahuan dari para pakar, baik individu maupun masyarakat, 

serta pengalaman mereka. Tacit knowledge bersifat umum dan sulit untuk 

dirumuskan sehingga membuatnya menjadi susah dikomunikasikan atau 

disampaikan kepada orang lain. Perasaan pribadi, intuisi, bahasa tubuh, 

pengalaman fisik serta petunjuk praktis (rule-of -thumb) termasuk dalam jenis 

tacit knowledge. Contohnya adalah seorang koki hebat terkadang saat menulis 

resep masakan terpaksa menggunakan ungkapan “garam secukupnya” atau “gula 

secukupnya”. Hal ini dikarenakan bahwa dia sendiri memang tidak pernah 

mengukur berapa garam dan gula, semua menggunakan know-how dan 

pengalaman selama puluhan tahun memasak. 

Meskipun demikian seringkali tacit knowledge adalah kunci pengetahuan 

yang menciptakan nilai- nilai baru. Bagaimana agar tacit knowledge yang unik ini 

menjadi milik organisasi atau dikembangkan untuk kepentingan organisasi.  
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Spiralisasi Pengetahuan (Knowledge Spiral) 

 Nonaka  membuat formulasi  yang terkenal dengan sebutan SECI atau 

knowledge spiral. Konsepnya bahwa siklus perjalanan kehidupan itu mengalami 

proses dan pada saat digambarkan akan berbentuk spiral, proses ini disebut 

dengan Socialization-Externalization- Combination- Internalization [8]. 

 Gambar 1 merupakan gambaran mengenai proses terbentuknya pengetahuan 

menurut Nonaka dan bagaimana transfer pengetahuan tersebut terjadi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 SECI Model [9] 

   

Siklus tahapan ini terdiri dari empat tahapan proses yaitu : 

1. Proses Socialization (Tacit to Tacit)   

 Proses ini mengubah tacit knowledge menjadi tacit knowledge lainnya. 

Misalnya belajar dari orang lain yang lebih berpengalaman. Proses ini membuat 

pengetahuan kita semakin berkembang dan penting untuk peningkatan diri sendiri. 

Proses ini nantinya akan berputar pada proses eksternalisasi. Semakin sukses kita 

mengalami proses tacit knowledge baru, semakin banyak explicit knowledge yang 

berhasil kita produksi pada proses eksternalisasi. 

2. Proses Externalization (Tacit to Explicit) 

 Proses yang terjadi  pada tahap ini yaitu mengubah tacit knowledge yang 

kita miliki menjadi explicit knowledge. Dapat diperoleh dengan cara  menuliskan 

know – how dan pengalaman yang kita dapatkan dalam bentuk tulisan artikel atau 

bahkan dari buku. Tulisan – tulisan tersebut akan sangat bermanfaat bagi orang 

lain yang sedang  memerlukan. Cara yang paling efektif untuk dilakukan pada 

proses externalization  adalah melalui dialog. 

3. Proses Combination (Explicit to Explicit) 

  Proses combination yaitu memanfaatkan explitcit knowledge yang ada 

kemudian diimplementasikan menjadi explicit knowledge lain. Proses ini berguna 

untuk meningkatkan skill dan produktifitas diri sendiri. Melalui proses ini juga 

dapat mengkombinasikan explicit knowledge yang ada menjadi explicit knowledge 

baru yang lebih bermanfaat. 
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4. Proses Internalization (Explicit to Tacit) 

 Proses ini mengubah explicit knowledge sebagai inspirasi datangnya tacit 

knowledge. Dari  keempat proses yang ada, dapat dikatakan bahwa proses ini yang 

telah dilakukan. Bahasa lainnya adalah learning by doing. Dengan referensi dari 

manual book  yang ada saya mulai bekerja, menemukan pengalaman baru, 

pemahaman baru, dan know- how baru yang tidak saya dapatkan dari buku 

tersebut. 

 

Knowledge Management System (KMS) 

 Knowledge Management System merupakan sistem informasi yang didesain 

secara spesifik untuk memfasilitasi kodifikasi, pengumpulan, integerasi, dan 

memilah data yang berhubungan dengan pengetahuan organisasional. Knowledge 

Management System merupakan suatu siklus yang dimulai dari proses 

pengumpulan informasi sampai penyebaran informasi. Perlu diketahui bahwa 

knowledge management system mempunyai perbedaan menyolok dengan sistem 

informasi. Paling tidak terdapat lima perbedaan antara knowledge management 

system dengan sistem informasi seperti yang terlihat pada Tabel 1 [10]. 
 

Tabel 1 Perbedaan  antara Sistem Informasi  dengan Knowledge Management System 

 

Sistem Informasi Knowledge Management System 

Berhubungan dengan pengetahuan yang 

terdapat dalam buku, jurnal, database 

dan sebagainya. 

Berkaitan dengan pengetahuan tacit 

yang ada di dalam pikiran individu, 

seperti benchmark untuk penyelesaian 

masalah terbaik dalam proses 

pengumpulan pelajaran 

Isu-isi sentral : 

Ketepatan waktu, akurasi, kejujuran, 

kecepatan, biaya, keamanan, efisiensi, 

ruang, pengambilan, pengiriman dan 

manipulasi data dan informasi. 

Isu-isu sentral : 

Kreasi, inovasi, pembelajaran, 

pemahaman, berpikir kritis, berbagi 

pengalaman, kegagalan dan praktik 

terbaik 

Berhubungan dengan informasi yang 

terstruktur, yang dapat dengan mudah 

diidentifikasi, diatur dan 

didistribusikan. 

Berhubungan dengan informasi yang 

tidak terstruktur, informal dan 

pengetahuan tacit yang tidak dapat 

dengan mudah diindentifikasi, 

diekstrasi, atau diatur karena fitur ini 

berada di dalam pikiran seseorang. 

Informasi dikelola untuk digunakan 

oleh individu dan institusi pengguna 

Pengetahuan dikelola untuk mendukung 

individu dan kelompok belajar 

Tidak berfokus pada proses penciptaan 

pengetahuan atau inovasi 

Fokus pada penciptaan pengetahuan, 

inovasi, berbagi pengetahuan, serta 

pemanfaatan pengetahuan untuk  

meningkatkan komunikasi antara 

orang-orang dalam organisasi. 
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Knowledge Management Dalam Organisasi 

     Sebagai aset yang berharga baik bagi perusahaan maupun organisasi, 

sebaiknya organisasi memiliki manajemen yang baik terhadap pengetahuan. Pada 

studi yang dilakukan oleh Davenport et. al mengidentifikasi beberapa langkah 

yang harus dilakukan organisasi supaya knowledge management menjadi 

sumberdaya strategik [11]. 

1. Pengetahuan data disimpan 

Data, informasi, maupun pengetahuan dapat disimpan ke dalam bentuk 

dokumentasi supaya mudah ditelusuri apabila dibutuhkan. Pengetahuan yang 

bersifat tacit, sebaiknya diartikulasikan menjadi explicit knowledge.  

2. Pengetahuan mudah diakses 

Setiap organisasi memiliki alur yang sama terhadap knowledge base organisasi. 

Agar proses aksesbilitas dan transfer dapat dengan mudah dilakukan oleh para 

anggota, organisasi perlu memfasilitasi dengan memanfaatkan teknologi misalnya 

jaringan internet dan intranet, telepon maupun video conference. 

3. Peningkatan pengetahuan didukung oleh organisasi 

Lingkungan eksternal berubah dengan cepat akibat organisasi harus senantiasa 

melakukan adaptasi. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi perlu dukungan 

peningkatan pengetahuan. Organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mampu 

mempercepat peningkatan pengetahuan. Temuan Davenport et al. 

mengungkapkan perlunya sentralisasi struktur organisasi, dan perubahan budaya 

kerja yang mendukung kreatifitas anggota organisasi. 

4. Mengelola pengetahuan sebagai aset 

 Aset dalam suatu organisasi dapat berupa barang yang berwujud maupun 

barang yang tidak berwujud. Pengetahuan merupakan suatu aset yang tidak 

berwujud dan harus diperlakukan sebagai aset berwujud karena dengan mengelola 

pengetahuan maka organisasi dapat memperoleh banyak keuntungan.  

 Dengan menjadikan knowledge management menjadi suatu keunggulan 

yang kompetitif, sebaiknya organisasi dapat menerapkan knowledge management 

secara nyata. Bentuk nyata penerapan knowledge management yaitu 

mengembangkan strategi organisasi berbasis pengetahuan. Strategi berbasis 

pengetahuan diharapkan mampu lebih mengeksplorasi keunikan yang dimiliki 

oleh organisasi. 

 

Profil Singkat Senat Mahasiswa Universitas - Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga (SMU-UKSW) 
  

 Senat Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (SMU-

UKSW) merupakan suatu lembaga eksekutif yang beperan serta dalam 

mewujudkan visi dan misi universitas. Sebagai wadah pembelajaran SMU-UKSW 

dituntut untuk senantiasa membenahi diri sesuai dengan latar belakang jaman 

serta tantangan generasi kekinian tanpa meninggalkan identitas serta idealisme 

SMU-UKSW sebagai salah satu lembaga kemahasiswaan aras universitas. SMU-

UKSW diatur oleh suatu sistem tata kerja dan diatur dalam mekanisme kerja 

eksekutif. Secara mendasar terdapat 6 bagian utama di dalam mekanisme kerja 



 

9 

 

eksekutif, yang terdiri dari : a) Program Kerja; b) Keuangan; c) Rapat; d) Surat-

menyurat; e) Undangan dan pengutusan; f) Pendelegasian wewenang. 

 Melalui mekanisme kerja eksekutif tersebut SMU-UKSW melakukan tugas 

dan kewajibannya sebagai suatu organisasi lembaga kemahasiswaan aras 

universitas yang secara sederhana telah menggunakan knowledge  sebagai suatu 

tindakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja para fungsionaris dalam 

satu periode. 

 SMU-UKSW sebagai suatu lembaga kemahasiswaan eksekutif di aras 

universitas memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan pada saat rapat. 

Berikut merupakan struktur organisasi dari fungsionaris SMU-UKSW yang 

digunakan pada periode 2011/2012. 

 
Gambar 2 Struktur Organisasi SMU-UKSW periode 2011/2012 

 Gambar 2 merupakan struktur organisasi yang ada di dalam SMU-UKSW 

periode 2011/2012. Terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara, 

kemudian terdapat wakil bendahara I, dan wakil bendahara II, serta Wakil 

Sekretaris I dan Wakil Sekretaris II, Kemudian terdapat empat bidang yaitu 

Bidang I (Humanistik Skill), Bidang II (Profesional Skill) dan Bidang III 

(Inventaris), Bidang IV. Masing-masing jabatan di SMU-UKSW memiliki tugas 

dan kewajiban masing-masing dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai 

seorang fungsionaris. 

 

3.      Metode Penelitian 

 Dalam membangun aplikasi ini metode yang digunakan adalah Prototyping 

Model. Metode ini dapat digambarkan sebagai proses pembuatan model dari 

sistem yang akan dikembangkan. Dengan menggunakan metode ini pembuat 

aplikasi (developer) dan user dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan 

aplikasi. Keuntungan yang didapat dengan menggunakan metode ini adalah 

pengguna dapat mengetahui kesesuaian antara sistem yang dihasilkan dengan 
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kebutuhan tanpa harus menunggu sampai sistem diimplementasikan. Dengan 

menggunakan metode ini pengguna dapat lebih cepat memberikan tanggapan 

yang dapat membawa solusi lebih baik dalam membangun sistem tersebut [12]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Metode Prototyping [13] 

 

1. Listen To Customer 

Tahap pertama yang dilakukan pada metode ini yaitu  Listen To Customer, 

pada tahap ini dilakukan proses wawancara dengan  stakeholder yang ada di 

SMU-UKSW yaitu sekretaris umum yang sedang menjabat pada kepengurusan 

periode 2011-2012. Tujuan dari tahap ini adalah mengidentifikasi  kebutuhan dari 

user dengan cara melakukan wawancara terhadap user dan mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi. Setelah data berhasil dikumpulkan 

maka didapatkan gambaran mengenai input, proses dan output yang akan 

dihasilkan  pada penelitian ini. 

2. Build/Revise Mock-up 

Setelah proses pertama selesai dilakukan maka tahap selanjutnya adalah 

merancang sistem yang akan dibuat sesuai dengan user requirement pada tahap 

awal. Pada tahap ini perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan Unified 

Model Language (UML) dengan memanfaatkan tools rational rose,  pada tahap 

ini pula dilakukan desain terhadap user interface menggunakan Ms. Visio. 

Kemudian dilakukan perancangan tabel yang dibutuhkan dalam pembuatan 

aplikasi. Setelah semuanya selesai maka pada tahap ini aplikasi dibuat sampai 

selesai sesuai dengan user requirement yang diperoleh pada tahap awal.  

3. Customer test drives mock-up 

Setelah aplikasi selesai dibuat, maka pada tahap ini dilakukan testing 

aplikasi terhadap user. Testing aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah 

developer dalam melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada pada aplikasi 

sesuai dengan user requirement pada tahap awal. Tahap ini merupakan tahap  

paling akhir yang ada di dalam prototyping, apakah tujuan umum dari pembuatan 

software ini telah tercapai. Apabila belum tercapai maka tahap selanjutnya yang 
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harus dilakukan adalah kembali ke tahap paling awal, begitu seterusnya sampai 

tujuan umum dapat tercapai. 

 

4.     Desain Sistem 

 Desain sistem dalam aplikasi ini menggunakan bahasa pemodelan UML 

yang terdiri dari beberapa diagram diantaranya use case diagram, activity 

diagram, class diagram, sequence diagram. 

 

Use Case Diagram 

 Use case diagram pada aplikasi ini terdiri dari dua aktor, yaitu admin dan 

fungsionaris. Untuk dapat masuk ke dalam sistem, maka admin maupun 

fungsionaris harus melakukan login terlebih dahulu. Use case diagram dari 

aplikasi yang dibuat dapat dilihat pada Gambar  4. 

Gambar 4 Use Case Diagram 

Activity Diagram 

Pada  aplikasi ini terdapat beberapa aktifitas yang dapat dilakukan oleh 

admin maupun fungsionaris. Aktifitas –aktifitas  yang dilakukan oleh setiap aktor 

berbeda sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Gambar 5 merupakan aktifitas 

yang dapat dilakukan oleh admin di dalam sistem, sedangkan pada Gambar 6 

merupakan aktifitas yang dapat dilakukan oleh fungsionaris. 
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Gambar 5 Activity Diagram Admin  (Manage Data User) 

 

Gambar 5 merupakan diagram activity untuk seseorang yang login dengan 

hak akses admin. Terdapat tiga buah swimlane  atau obyek yang bertanggung 

jawab atas suatu aktifitas yaitu admin, sistem, dan database. Pertama kali  admin 

melakukan login kedalam sistem, setelah login berhasil maka sistem akan 

menampilkan menu utama aplikasi. Apabila  input username dan pasword salah 

maka sistem akan menampilkan pesan salah. Setelah berhasil masuk ke dalam 

menu utama maka admin dapat memilih beberapa pilihan menu yang ditampilkan 

di dalam sistem, misalnya admin mengakses menu data user. Pada menu tersebut 

admin dapat melakukan add, edit, delete kemudian menyimpannya ke dalam 

database.  

Start

Input Username & 

Pass

Memilih Menu

Selesai

Menampilkan 

Login

Menampilkan 

pesan Salah

Menampilkan 

Menu Utama

Add Edit Delete

Menampilkan 
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Periksa Input 

Data User

Cek Validasi

Simpan 

Perubahan

Tidak
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DatabaseSistemAdmin
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Activity diagram yang kedua adalah activity diagram dari fungsionaris atau 

user sebagai pengguna sistem. Pada activity diagram fungsionaris menjelaskan 

aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh fungsionaris terhadap sistem. Aktifitas 

tersebut menjelaskan dari mulai fungsionaris melakukan login ke dalam aplikasi, 

kemudian mengakses menu-menu yang telah disediakan di dalam aplikasi, sampai 

fungsionaris selesai melakukan aktifitasnya terhadap sistem. Activity diagram  

fungsionaris dapat dilihat pada Gambar 6.  

  
Gambar 6 Activity Diagram Fungsionaris  (Pilih dokumen dan Forum ) 

 

 Gambar 6 merupakan aktifitas –aktifitas yang terjadi pada aktor 

fungsionaris.  Aktifitas pertama yang dilakukan oleh fungsionaris untuk 

berinteraksi dengan sistem adalah harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah 

login berhasil maka sistem menampilkan menu utama, kemudian fungsionaris 

dapat memilih menu yang telah disediakan. Misalnya fungsionaris memilih menu 

forum diskusi, di dalam menu tersebut fungsionaris dapat memberikan umpan 

balik sesuai dengan kategori. Selain itu terdapat menu  dokumen, di dalam menu 

Mulai

Input Username& 

Password

Memilih menu

Mendownload 

dokumen

Logout

Selesai

Manage Forum

Menampilkan 

pesan Login

Menampilkan 

Pesan Salah

Menampilkan 

halaman utama

Menampilkan 

Menu

Menampilkan 

dokumen

Menampilkan 

forum

Periksa input 

Data User

Cek validasi

tidak

Ya

DatabaseSistemFungsionaris
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ini fungsionaris dapat melakukan download terhadap dokumen yang diperlukan 

misalnya LPJ kegiatan maupun proposal dalam bentuk file PDF. 

 

Sequence Diagram 

 Diagram Sequence digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event 

untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktifitas 

tersebut, proses dan perubahan apa saja yang  terjadi secara internal dan output 

apa saja yang dihasilkan [14]. 

 Gambar 7 adalah sequence diagram dari admin saat melakukan proses 

registrasi anggota. Pertama-tama  admin masuk ke dalam aplikasi, kemudian 

admin mengakses menu registrasi anggota. Setelah itu admin mengisi data-data 

ke dalam form yang  ada pada aplikasi. Lalu data-data yang sudah dimasukkan 

diproses ke dalam controller dan disimpan di database. Setelah disimpan, maka 

entitiy akan mengembalikan pesan ke controller dan boundary bahwa perubahan 

tersebut telah disimpan. 

Gambar 7 Sequence Diagram Admin (Registrasi Anggota) 

 

 

 

 

 

 

 : admin

ManageDataFungsionarisUI 

: Boundary

TambahFungsionaris : 

Controller

Fungsionaris

2: send request

4: Save Data

7: return message "Simpan data user sukses"

1: Add Fungsionaris (id,nama,telp,email,fakultas,tglMasuk,Jabatan)

3: Send Request

6: return message "Simpan data sukses"
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Class Diagram 

 Merupakan diagram yang menggambarkan keadaan (atribut) dari suatu 

sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metoda/fungsi). Gambar 8 merupakan class diagram dari sistem aplikasi yang 

dibuat. 

Gambar 8 Class Diagram 

 

 Gambar 8 dapat diketahui bahwa setiap class diagram dalam sistem ini 

memiliki name (streotype), atribut, dan operation  yang berbeda-beda. Setiap 

atribut memiliki salah satu sifat antara lain private, public, dan protected. Dalam 

class diagram setiap entity memiliki boundary dan controller, juga setiap entity 

yang ada di dalam class diagram memiliki relasi dengan entity lainnya yang ada 

di dalam class.  
 

5.      Hasil dan Pembahasan 

 Dari hasil identifikasi kebutuhan user, maka dengan menggunakan metode 

prototyping dalam perancangan sistem ini menghasilkan tiga buah prototype. 

Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2  Tahapan hasil prototyping 

 

Prototype  Hasil Identifikasi Keterangan 

 

 

 

 

Versi 1.0  

(2 Maret 2012) 

- Hanya berfokus pada user 

interface dan menu utama 

- Belum terdapat halaman admin 

- Menu : Beranda, Forum diskusi, 

UKSW profil, halaman visi dan  

misi, form login, panduan, 

dokumen,  

- Penggantian Desain 

User Interface 

- Penambahan 

beberapa menu : 

Artikel, 

Pengumuman,  

halaman 

admin,struktur 

organisasi 

- Banner aplikasi 

diganti 

- Forum diskusi harus 

berdasarkan bidang 

I,II,III,IV 

- Logo UKSW diganti 

 

 

 

 

 

 

Versi 1.1 

 (22 Maret 

2012) 

 

 

 

 

- Halaman admin telah dibuat 

- Menu : artikel, pengumuman, 

banner aplikasi (SMU-UKSW), 

- User interface disetujui oleh 

user. 

- Menu artikel harus 

bisa diakses semua 

fungsionaris 

- Menu dokumen dan 

pengumuman hanya 

dikelola oleh admin 

(file PDF) 

- Penambahan menu 

statistik (admin) 

- Pengkategorian 

menu dokumen 

(berdasarkan jenis 

dokumen) 

- Menu pengumuman 

ditampilkan dari 

yang terbaru 

 

 

 

Versi 1.2 (13 

April 2012) 

- Menu : Artikel, Beranda, Forum,  

Dokumen, Pengumuman, 

Statistik,  

- Menu Artikel diakses oleh 

semua user. 

- Menu dokumen dan 

pengumuman dikelola admin 

- Menu dokumen ditampilkan 

berdasarkan jenis dokumen 

- Admin setuju dengan 

hasil akhir prototype 

- Testing aplikasi 

disetujui oleh semua 

user 

 

 Tabel 2 merupakan hasil dari tahapan prototyping  yang terbagi menjadi tiga 

tahap prototype. Pada prototype pertama dilakukan proses identifikasi kebutuhan 
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user saat pertama kali dan menghasilkan prototype versi 1.0. Setelah tahap 

pertama selesai dilakukan maka dilakukan testing kepada user, sesuai dengan 

permintaan user maka terdapat penambahan beberapa menu di dalam aplikasi 

sehingga menghasilkan prototype versi 1.1. Kemudian setelah prototype versi 1.1 

selesai dilakukan dan testing prototype  diuji cobakan kepada user, maka terdapat 

beberapa penambahan dan perubahan menu dalam aplikasi. Setelah selesai dibuat 

maka hasil akhir dari aplikasi ini menghasilkan prototype yang terakhir yaitu 

prototype versi 1.3 dan telah disetujui oleh user.  

 

Tampilan Menu Utama 

 Ketika user mengakses aplikasi pertama kali, maka sistem akan 

menampilkan menu utama. Pada menu utama terdapat textbox Iduser dan textbox 

password yang berfungsi untuk melakukan login ke aplikasi. Aplikasi ini 

memiliki dua hak akses yang berbeda yaitu halaman admin dan halaman user. 

Gambar 9 merupakan tampilan menu utama dari aplikasi. 

 

Gambar  9 Tampilan Menu Utama 

 

Setiap user yang ingin masuk ke dalam aplikasi harus memasukkan 

username dan password terlebih dahulu pada form login yang telah disediakan. 

Setelah berhasil masuk ke dalam sistem maka pengguna dengan hak akses admin  

dapat mengakses menu dengan tampilan yang berbeda dengan user biasa.  

 

Transfer Pengetahuan Pada Aplikasi Knowledge  Management  System 

 Bagian ini merupakan bagian  yang paling penting di dalam aplikasi, 

karena aplikasi ini berfokus pada konsep Knowledge Management System. Proses 

transfer pengetahuan yang ada pada aplikasi ini dikelompokkan menjadi beberapa 

bagian yaitu proses tacit to tacit (Socialization), tacit to explicit (Externalization), 

explicit to tacit (Internalization), dan explicit to explicit (Combination). Bagian – 

bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda- beda, yaitu pada proses 
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socialization misalnya ditunjukkan dengan adanya fasilitas forum diskusi didalam 

aplikasi, para user atau fungsionaris dapat melakukan pertukaran informasi dan 

saling sharing pengetahuan melalui forum diskusi. Kemudian pada proses 

externalization di dalam aplikasi ditunjukkan dengan adanya fasilitas  

dokumentasi kegiatan. Selain itu pada proses internalization yang ada didalam 

aplikasi terdapat menu pengumuman dan program kerja.  Proses yang terakhir 

adalah combination yaitu proses pertukaran dokumen yang dapat memudahkan 

fungsionaris dalam melakukan pencarian dokumen dalam bentuk soft file. 

  

Transfer pengetahuan tacit to tacit (Socialization) 

 Terjadinya proses transfer pengetahuan yang ada di SMU-UKSW pada 

tahap tacit to tacit yang terjadi saat ini yaitu dengan cara rapat pleno, rapat 

pimpinan, dan rapat-rapat bidang. Proses yang sudah ada sebelumnya di SMU-

UKSW kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi ada pada  menu forum diskusi, 

dimana forum diskusi tersebut akan memfasilitasi para fungsionaris untuk 

melakukan sharing knowledge. Hal ini dapat dilihat pada satu contoh di forum 

diskusi diberi pengkategorian diskusi berdasarkan suatu topik tertentu. Gambar 10 

merupakan tampilan dari menu forum diskusi yang ada di aplikasi. 

 
Gambar 10 Forum Diskusi 

 

Transfer Pengetahuan tacit to explicit (Externalization) 

 Pada proses transfer pengetahuan secara externalization ditunjukan dengan 

adanya proses artikel. Salah satu contoh proses externalization yang ada di SMU-

UKSW saat ini yaitu ketika salah satu  fungsionaris SMU-UKSW mendapatkan 

tugas pendelegasian ke suatu universitas lain atau sering disebut dengan studi 

banding, setelah pulang dari pendelegasian tentunya mereka mendapatkan bekal 

berupa ilmu mengenai apa yang telah mereka dapatkan dalam studi banding 

tersebut, meskipun terkadang sulit untuk didokumentasikan secara tulisan. 
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Dengan adanya fasilitas artikel di dalam aplikasi ini maka para fungsionaris dapat 

menceritakan apa yang telah mereka dapatkan. Gambar 11 merupakan tampilan 

dari halaman tambah artikel yang ada di dalam aplikasi. 

 
Gambar 11  Halaman Tambah Artikel 

 

Transfer Pengetahuan explicit to tacit (Internalization) 

 Proses transfer pengetahuan internalization yang ada di dalam SMU-UKSW 

saat ini yaitu adanya pengumuman – pengumuman  dari per bidang  hanya ditulis 

pada white board  yang ada di kantor SMU-UKSW atau biasanya dikirimkan 

hanya melalui pesan singkat. Dalam aplikasi ini proses internalization 

ditunjukkan dengan adanya menu pengumuman yang hanya dapat dimasukkan 

oleh admin. Dengan adanya fasilitas ini maka fungsionaris dapat dengan mudah 

melihat menu pengumuman. Selain itu  pada aplikasi yang telah dibuat terdapat 

menu program kerja. Gambar 12 merupakan tampilan halaman pengumuman dari 

aplikasi. 

Gambar 12  Tampilan Halaman Pengumuman 
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Transfer Pengetahuan explicit to explicit (Combination) 

 Proses transfer pengetahuan yang ada di SMU –UKSW pada tahap ini dapat 

dilihat dari pertukaran dokumen yang terjadi pada organisasi tesebut. Salah satu 

contoh nyata yang ada di organisasi pada proses ini yaitu ketika fungsionaris ingin 

membuat Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) maupun proposal, fungsionaris 

meminta contoh proposal kegiatan ke fungsionaris lainnya. Pada aplikasi terdapat 

menu dokumen yang telah dikategorikan berdasarkan jenis dokumen tersebut. 

Dokumen – dokumen yang ada kemudian dikelompokkan berdasarkan bidang – 

bidang yang ada di dalam SMU-UKSW. Gambar 13 merupakan tampilan menu 

dari dokumen yang ada di dalam aplikasi. 

 

Gambar 13  Tampilan Halaman Dokumen 

 

6.       Simpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka dapat  diperoleh beberapa 

kesimpulan yaitu aplikasi ini berguna untuk mempermudah organisasi dalam 

melakukan transfer pengetahuan yang diharapkan akan menciptakan terjadinya 

budaya knowledge sharing di dalam SMU-UKSW. Aplikasi ini membuat proses 

penangkapan pengetahuan dari setiap fungsionaris dapat dikelola dengan baik 

sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selain itu inovasi dan perkembangan 

organisasi dapat menjadi lebih baik karena dengan pola siklus knowledge 

management system semua pengetahuan dapat terarsip dengan baik dan dapat 

diakses oleh seluruh fungsionaris. Meskipun demikian para fungsionaris perlu 

membudayakan knowledge sharing juga mengeksplisitkan semua tacit knowledge 

yang dimiliki oleh anggota. 
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