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Abstract 

 
 The Ngalum OK culture is one of the cultural heritages that our nation must 

preserve. Cultural preservation of Ngalum OK aims to channel information about the 

culture itself to the next generation so that the culture itself is not extinct. The existence of 

a Knowledge Management System is one of the steps that can be taken to maintain 

information about the culture of Ngalum OK to keep it passed down from generation to 

generation. The implementation of the SECI method in the knowledge management 

system is expected to produce a process of transferring information between fellow 

citizens. Information exchange activities that were converted using SECI resulted in a 

knowledge management system prototype that was made web-based. 

Keyword: Knowledge Management System,  SECI 

 

Abstrak 

 

 Budaya Ngalum OK merupakan salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan 

oleh bangsa kita. Pelestarian budaya Ngalum OK bertujuan untuk adanya penyaluran 

informasi mengenai budaya itu sendiri kepada generasi berikutnya agar budaya itu sendiri 

tidak punah. Adanya Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan salah satu langkah yang 

dapat dilakukan guna menjaga informasi mengenai budaya Ngalum OK agar tetap 

diwariskan dari generasi ke generasi. Implementasi metode SECI pada sistem manajemen 

pengetahuan diharapkan dapat menghasilkan suatu proses transfer informasi antar sesama 

masyarakat. Aktivitas pertukaran informasi yang dikonversi menggunakan SECI 

menghasilkan sebuahprototype sistem manajemen pengetahuan yang dibuat berbasis web. 

Kata Kunci: Sistem Manajemen Pengetahuan, SECI  
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1. Pendahuluan 

Degradasi budaya Indonesia yang cukup mengkhawatirkan, baik yang 

bersifat Tangible (fisik) maupun ntangible (dalam ingatan manusia) juga 

mempengaruhi kebudayaan suku-suku di Papua yang semakin diambang 

kepunahan. Dari sejumlah seni budaya yang ada hanya sedikit yang sudah 

didigitalisasi. Nilai budaya luhur dan sakral yang dimiliki komunitas masyarakat 

adat Papua yang diturunkan dan dihidupkan para leluhur itu sedikit demi sedikit 

berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 

Dampak tersebut turut mempengaruhi perilaku manusia Papua saat ini, sehingga 

budaya yang merupakan harga diri dan jati diri-nya kini semakin ditinggalkan dan 

mulai mengikuti pengaruh budaya luar (westernisasi).  

Dengan, ancaman kepunahan bahasa-bahasa lokal dan degradasi nilai-nilai 

kebudayaan maka perlu adanya knowledge management system agar pengetahuan 

atau informasi dapat disebarkan dan disimpan dengan cepat. Seluruh pengetahuan 

yang berbasis teknologi informasi harus diikuti oleh knowledge management 

system sehingga tersaji informasi yang handal dan dapat digunakan oleh 

perorangan ataupun kelompok masyarakat.  

 Suku Ngalum OK adalah salah satu suku yang berada di daerah pegunungan 

tengah Papua, tepatnya di kabupaten Pegunungan Bintang. Suku Ngalum OK 

disebut sebagai manusia pencari air, ini dikarenakan selalu memilih tempat 

tinggalnya berdasarkan lokasi-lokasi yang dipercaya dekat dengan air, tempat 

adanya mata air, di pinggiran aliran sungai dan tempat-tempat yang mudah untuk 

mendapatkan air. Nama Ngalum dipakai oleh masyarakat setempat untuk 

menyebut asal orang yang tinggal didaerah terbitnya matahari (dibagian timur), 

yang kemudian dijadikan sebagai nama suku. 

Dalam kehidupannya Ap Iwol dijadikan sebagai pusat kehidupan suku 

Ngalum OK, yang mengatur segala kebutuhan yang berhubungan dengan sistem 

pemerintahan (government system), sistem politik (political and leadership 

system), sistem sosial/hubungan kekerabatan (Social/Kinship System), sistem 

ekonomi (economic system), sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan 

(educational and scientific system), sistem religi/teologi (religion system), sistem 

kesenian (Art system) dan sebagainya. Masyarakat yang sungguh-sungguh 

mengikuti Ap Iwol adalah mereka yang mengikuti “Alut” (kebijaksanaan) dan 

memiliki “Masop” (ilmu pengetahuan) adapun pemimpin yang menguasai Masop 

disebut dengan “Ngolki”.   

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni diperoleh melalui 

kajian literature dari berbagai sumber dari jurnal, prosiding, dan buku. Sedangkan 

perumusan strategi menggunakan SECI model dalam Knowledge Management. 

Dengan model ini membantu perumusan langkah-langkah yang akan dilakukan 

dalam pengelolaan pengetahuan dan perancangan Blueprint Knowledge 

Management Sytem.  

 

 

 

 



 
 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis adalah penelitian dilakukan 

oleh Sitokdana, M.N.N. tentang Strategi Pengembangan E-Culture Berbasis Ap 

Iwol menggunakan Seci Model. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa 

pengembangan e-Culture berbasis Ap Iwol menggunakan SECI model merupakan 

salah satu yang harus dikembangkan dan digunakan untuk berbagi kepentingan. 

Potensi tersebut tercermin dai Alut (kebijaksanaan), Masop (ilmu pengetahuan) 

dan Ngolki (Expert) yang terdapat dalam Ap Iwol [1].  

Penelitian berikut yang dilakukan oleh Tanaamah, Bezaleel, 2013 tentang 

Digitalisasi Kebudayaan Jawa di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat 

Dalam Rangka Perancangan dan Implementasi Knowledge Management System 

Menggunakan Model SECI. Hasil identifikasi dan pengembangan Knowledge 

Keraton Surakarta, maka digitalisasi dalam rangka pengembangan SECI model 

(socialization, externalization, combination dan internalization) dalam 

pengelolaan pengetahuan kebudayaan dapat memungkinkan pemenuhan 

kebutuhan Keraton Kasunanan Surakarta dalam melakukan pendokumentasian, 

serta penyebarluasan pengetahuan yang dimiliki [2]. 

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ataupah, Tanaamah, Beeh 

(2010) dengan judul Pengetahuan Budaya Lokal berbasis Knowledge 

Management System degan studi kasus Suku Boti di Timor Tengah Selatan. Untuk 

mengembangkan sistem informasi pengetahuan masyarakat lokal Suku Boti di 

Timor Tengah Selatan dengan memanfaatkan Knowledge Management utuk 

mendokmentasikan nilai – nilai budaya yang ada [3]. 

Beberapa penelitian diatas telah menjelaskan tentang penggunaan SECI 

model sebagai dasar pengembangan model Knowledge Management System 

namun memiliki beberapa perbedaan seperti metode yang digunakan dan tempat 

pengambilan data untuk melakukan riset. Penelitian kali ini dilakukan untuk 

merancang Blueprint Knowledge Management System kebudayaan suku Ngalum 

OK dengan pendekatan SECI model, serta digambarkan dalam beberapa diagram 

UML kemudian dilakukan analisia sesuai kebutuhan pengguna. 

 Knowledge atau pengetahuan adalah hasil dari rangakaian bagaimana kita 

memproses data mentah menjadi informasi yang berguna data dan informasi yang 

berguna. Data dan infomasi yang disaring lebih jauh berdasarkan fakta, 

kebenaran, kepercayaan, penilaian, pengalaman dan keahlian si penerima. 

Pengertian Knowledge dilihat dari filosofi, Knowledge tidak akan diterjemahkan, 

karena pengertian Knowledge itu sendiri masih diperdebatkan. Knowledge bukan 

hanya pengetahuan. Knowledge adalah informasi yang dilengkapi dengan 

pemahaman pola hubungan dari informasi disertai pengalaman, baik individu 

maupun kelompok dalam organisasi. Knowledge merupakan penerapan informasi 

yang diyakini dapat langsung digunakan untuk mengambil suatu keputusan untuk 

bertindak [4].  

Knowledge Management dapat di artikan sebagai suatu kegiatan 

menangkap, mengidentifikasi, memilih, mengelolah, menyimpan dan 

menyalurkan pengetahuan untuk membantu pengambilan keputusan. Knowledge 



 
 

management memiliki komponen yang saling terkait satu sama lain, adapun 

komponennya: People, Technology dan Process [5]. Kombinasi ketiga komponen 

ini menghasilkan suatu pengetahuan yang dapat digunakan untuk pembelajaran. 

Dari ketiga komponen ini sumber daya manusia menjadi faktor penting penerapan 

knowledge management karena pada dasarnya pengetahuan berasal dari manusia 

dan didayagunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan 

memanfaatkan teknologi informasi.  

 

2.2 Dasar Teori 

Menurut Ikojiro Nonaka,dkk (2008) pengetahuan baru timbul karena adanya 

interaksi secara terus menerus antara pengetahuan explicit (teraktualisasi) dan 

tacit (terpendam). Pengetahuan teraktualisasi adalah bentuk pengetahuan yang 

sudah terdokumentasi/ terformalisasi, mudah disimpan, diperbanyak, 

disebarluaskan dan dipelajari. seperti manual, buku, laporan, dokumen, surat dan 

sebagainya. Sedangkan pengetahuan terpendam adalah bentuk pengetahuan yang 

masih tersimpan dalam pikiran manusia, seperti gagasan, persepsi, cara berpikir, 

wawasan, keahlian/ kemahiran, dan sebagainya [5], untuk itu telah dirancang 

sebuah pemodelan yang dikenal dengan istilah SECI. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Seci 

Gambar 1 adalah Model SECI yagng digunakan pada sistem. Tahapan SECI 

adalah sebagai berikut : 1) Socialization adalah proses transfer knowledge diantara 

orang – orang dengan cara conversation/percakapan. 2) Externalization adalah 

proses mengubah tacit knowledge yang dimiliki oleh seorang individu, untuk 

menjadi explicit knowledge. Misalnya, penulisan buku, jurnal, majalah dan lain – 

lain. 3) Combination adalah proses transfer explicit knowledge untuk 

diimplementasikan menjadi explicit knowledge lain. Proses ini, seorang individu 

menghubungkan dan mengkombinasikan explicit knowledge yang ada menjadi 

explicit knowledge baru. Misalnya, merangkum buku. 4) Internalization adalah 

proses transfer dari explicit knowledge ke tacit knowledge. Misalnya, seorang guru 

yang mengajar dalam kelas. 



 
 

Ada dua jenis pengetahuan dalam Knowledge Management yaitu: 1) Explicit 

Knowledge, yaitu pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar (cetak maupun 

elektronik) dan bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran / referensi untuk 

orang lain. 2) Tacit Knowledge, yaitu pengetahuan yang berbentuk know-how, 

pengalaman, skill, pemahaman, perasaan pribadi, intuisi, bahasa tubuh, maupun 

petunjuk praktis (rules of thumb). Manajemen pengetahuan merupakan aspek 

yang sangat penting, terbukti beberapa perusahaan Jepang sukses karena 

keterampilan dan pengalaman mereka terdapat pada penciptaan organizational 

knowledge. Penciptaan knowledge dicapai melalui pengenalan hubungan sinergis 

antara tacit knowledge dan explicit knowledge. 

Knowledge Management System merupakan suatu sistem TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi) yang mengkombinasikan dan mengintegrasi fungsi 

terhadap masing – masing pengetahuan explicit dan tacit, kepada organisasi yang 

menjadi target dari tindakan manajemen pengetahuan. Peran TIK adalah 

menyediakan akses kepada sumber pengetahuan dengan bantuan dari konteks 

yang disebarkan, untuk meningkatkan luasnya penyebaran pengetahuan antar 

mansia daripada menyimpan pengetahuan itu sendiri [6]. 

ystem (HMS) 
3. Metode dan Perancangan Sistem 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif 

Kualitatif, dimana metode deskriptif sendiri merupakan penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini 

atau saat lampau. Dalam penelitian ini juga menggunakan literature dari beberapa 

sumber yang menjelaskan tentang konsep dan topik bahasan dalam penelitian. 

Tahapan penelitian yang digunakan menggunakan tiga tahapan yang 

digambarkan sebagai berikut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Tahapan Penelitian 



 
 

 

Tahapan penelitian pada gambar 2 disesuaikan dengan metode 

pengembangan sistem prototype, berikut penjelasannya: Tahap I, tahap ini peneliti 

melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan data pada masing-masing 

tokoh masyarakat suku Ngalum OK. Kemudian merumuskan masalah melalui 

kajian pustaka yang bersumber pada buku, jurnal yang relevan dan menyusun 

kerangka teori terkait dengan topik penelitian. Tahap II, pada tahap ini dilakukan 

perancangan dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk 

memvisualisasikan tampilan Blueprint Knowledge Management System. Pada 

tahap ini SECI MODEL sebagai pendekatan yang dapat mendukung perancangan 

UML dengan empat tahapan, yaitu Socialization, Eternalization, Combination dan 

Internalization. Tahap III, pada tahap ini akan dilakukan verifikasi terhadap 

Blueprint Knowledge Management System yang berfokus pada UML yang telah 

dirancang. 

Berdasarkan identifikasi dan kajian pustaka yang dilakukan pada tahap I 

tahapan penelitian maka dibuatlah diagram UML yang akan digunakan pada 

sistem. Diagram UML yang dimaksud adalah use case diagram, activity diagram, 

dan class diagram.  

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem yang menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara garis besar 

dengan merepresentasikan interaksi antara actor dengan sistem yang dibuat serta 

memberikan gambaran fungsi-fungsi (nilai balik) yang diberikan sistem kepada 

pengguna (user) [7]. Member pada perancangan aplikasi terdiri dari 2 aktor yakni 

admin dan user. Admin adalah pengelola website sedangakan user adalah 

pengunjung website yang turut serta dalam proses pertukaran informasi mengenai 

budaya Ngalum OK Pegunungan Bintang Papua. Use case diagram sistem dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Use Case Diagram Sistem 

Komentar

Komentar

Komentar

User

Admin

Kesenian

Diskusi

<<extend>>

Bahasa

Mata Pencaharian dan Ekonomi

Artikel

<<extend>>

Teknologi

Dokumen

<<extend>>

Religi

Management System

Organisasi Masyarakat

Tambah Hapus Edit

<<include>> <<include>> <<include>>



 
 

Gambar 3 merupakan use case diagram yang digunakan pada sistem. Pada 

use case terlihat hak akses dari masing-masing member. Setiap member 

mempunyai hak yang sama dalam mengakses setiap halaman website yang 

tersedia pada sistem. Admin mempunyai hak penuh atas sistem yakni mempunyai 

hak untuk menambah, menghapus, dan mengubah data pada setiap use case yang 

ada. Sedangkan user hanya mempunya hak untuk melihat informasi pada halaman 

web kecuali pada use case diskusi user dapat melakukan proses tambah, hapus, 

dan edit atas hasil diskusi yang dimiliki oleh user yang bersangkutan. 

Activity diagram adalah diagram yang memperlihatkan aliran dari suatu 

aktifitas ke aktifitas lainnya dalam suatu sistem. Gambar 4 merupakan diagram 

aktifitas user. 
 

 
Gambar 4 Activity Diagram User 

Gambar 4 merupakan activity diagram user yang digunakan pada sistem. 

Setiap aktifitas diawali dengan proses akses ke halaman web yang ada. Setelah 

akes ke halaman web maka sistem akan menampilkan seluruh informasi yang ada 

pada halaman web sehingga user dapat memilih menu sesuai dengan 
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kebutuhannya. Apabila user akan melakukan diskusi pada sistem maka user 

tersebut harus masuk ke halaman web dengan menggunakan username dan 

password yang telah dimiliki. Setelah berhasil login maka user yang bersangkutan 

dapat mengikuti forum diskusi yang tersedia pada sistem sehingga seluruh opini 

yang ditulis oleh user tersebut akan disimpan ke dalam sistem. 

Selain aktifitas diagram user, admin juga mempunyai activity diagram yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam menggunakan sistem. Activity diagram 

admin dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Activity Diagram Admin 

Gambar 5 merupakan activity diagram admin yang digunakan pada sistem. 

Gambar 5 menjelaskan setiap proses aktifitas admin yang diawali dengan 

membuka halaman website dan setelah itu ada konfirmasi untuk login ke halaman 

web. Setelah berhasil maka admin dapat mengakses semua informasi yang ada 

pada web dan dapat melakukan aktifitas tambah, hapus, dan edit seluruh informasi 

yang ada pada web. 

Class diagram merupakan diagram yang membantu dalam visualisasi 

struktur kelas-kelas dari suatu sistem. Dalam diagram ini, diperlihatkan hubungan 

antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas [7]. 



 
 

 
Gambar 6 Class Diagram Admin 

Gambar 6 merupakan class diagram yang digunakan pada sistem. Pada class 

terlihat setiap controller serta model yang digunakan pada sistem. Setiap atribute 

pada class akan dijadikan entity yang digunakan sebagai acuan pembuatan field 

pada database. Sedangkan setiap operation pada class menggambarkan action 

yang akan dilakukan pada class yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Pembahasan dan Hasil Pengujian 

Proses pengujian sistem diawali dengan melakukan pengujian terhadap 

setiap komponen web yang telah dibuat.  

 

 

Gambar 7 Halaman Login 

Gambar 7 merupakan halaman login pada web. Setiap user yang akan 

melakukan ada web ini akan masuk setelah proses validasi login berhasil. Setelah 

login berhasil maka aplikasi akan menampilkan menu utama sesuai dengan hak 

akses user. Halaman utama user dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8 Halaman Utama  



 
 

Gambar 8 merupakan halaman utama pada web. Pada halaman ini akan 

ditampilkan informasi mengenai budaya Ngalum OK. Apabila member yang 

belum mempunyai username dan password maka dapat melakukan registrasi pada 

web. Halaman registrasi user dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 9 Halaman Registrasi User 

Gambar 9 merupakan halaman registrasi user pada web. Pada halaman ini 

mengharuskan user baru untuk melengkapi setiap informasi yang dibutuhkan pada 

sistem. Setelah melakukan registrasi maka user dapat melakukan login pada web. 

 

 

Gambar 10 Halaman Diskusi 



 
 

Gambar 10 merupakan halaman diskusi yang tersedia pada sistem. User 

dapat memilih topik diskusi yang tersedia pada ruang diskusi dan kemudian dapat 

memberikan komentar atas topik yang bersangkutan. Seluruh hasil dari topik 

diskusi nantinya akan diproses oleh admin untuk menghasilkan informasi baru 

yang berhubungan dengan kebudayaan Ngalum OK Kabupaten Bintang Papua. 

Hasil dari diskusi dapat pula dijadikan sebagai topik diskusi yang baru oleh admin 

sehingga proses diskusi menjadi satu kesatuan informasi. 

Topik diskusi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya 

Ngalum OK dimana hasil diskusi dapat memberikan suatu masukan kepada 

pemerintah untuk mengelola budaya Ngalum OK menjadi sebuah kebudayaan 

yang lebih maju. 

 

 

Gambar 11 Halaman Artikel 

Gambar 11 merupakan halaman artikel yang tersedia pada sistem. Halaman 

ini mempunyai kesamaan dengan halaman diskusi hanya saja halaman ini 

merupakan ulasan atas sebuah artikel yang dipublikasi pada halaman web. Artikel 

yang dipublikasi merupakan tulisan yang ditulis oleh nara sumber mengenai 

kebudayaan Ngalum OK. Proses diskusi atas artikel ini diharapkan dapat 

memberikan ruang dan masukan atas hasil penelitian yang dibuat sehingga hasil 

penelitian yang dihasilkan dapat memberikan kontribui yang besar bagi kemajuan 

budaya Ngalum OK. 

Pada halaman artikel ini, user dapat menulis opini atau pendapat mereka 
mengenai kebudayaan Ngalum OK. Artikel yang dimasukkan dapat berupa hasil 

penelitian, pengetahuan (knowledge) atau pertanyaan-pertanyaan seputar 

perkembangan kebudayaan Ngalum OK. Artikel ini nantinya dapat didiskusikan 

bersama dengan member lain melalui kolom komentar. Proses saling komentar ini 

dapat dijadikan sebagai sarana pertukaran informasi seputar topik yang 

dibicarakan. Proses pertukaran informasi ini dapat dijadikan sebagai sumber 



 
 

pengetahuan baru bagi user lain yang turut serta dalam bertukar pikiran. Setiap 

pertukaran informasi berupa ide, pengetahuan dan gagasan dari setiap member 

(tacit knowledge) dapat menghasilkan sebuah gagasan baru yang dapat dijadikan 

sebagai bahan tulisan yang baru dan lebih terstruktur (explicit knowledge) untuk 

menghasilkan informasi yang lebih akurat. 

Implementasi SECI pada sistem ini dapat dilihat sebagai berikut: 1) 

Socialization, proses ini dilengkapi dengan menu diskusi sebagai forum untuk 

bertukar pikiran dan ide mengenai perkembangan kebudayaan Ngalum OK. 2) 

Externalization, Proses ini dapat dilihat dengan adanya artikel-arikel atau 

informasi pendukung yang dipublikasikan melalui menu-menu yang ada pada 

halaman web. Contohnya user dapat mengakses menu bahasa dan religi yang 

berisi ulasan agama dan bahasa untuk mengerti dan memahami mengenai keadaan 

budaya dan kehidupan beragama di lingkungan masyarakat setempat. 3) 

Combination, proses ini dapat dilihat dari adanya artikel-artikel yang 

dipublikasikan melalui halaman website mengenai kebudayaan Ngalum OK. 

Artikel-artikel ini nantinya dapat dipelajari dan dijadikan sebagai acuan untuk 

penelitian yang lebih baik lagi. 4) Internalization, proses ini dapat dilakukan 

melalui menu dokumen yang berisi dokumen-dokumen pengajaran maupun video-

video tutorial yang dapat dipakai untuk proses transfer knowledge. Sebagai contoh 

user dapat membuat tutorial mengenai pemakaian bahasa daerah setempat serta 

cara pengucapan yang baik dan benar sehingga menjadi pengetahuan baru baru 

orang-orang yang belum mengerti dan memahami budaya Ngalum OK. 

 

5. Simpulan 

Penerapan pendekatan metode SECI pada perancangan blue print sistem 

management knowledge kebudayaan Ngalum OK dinilai dapat membantu 

masyarakat dalam proses penciptaan pengetahuan, berbagi pengetahuan serta 

penerapan pengetahuan masyarakat mengenai kebudayaan Ngalum OK. 

Pencipataan pengetahuan didapatkan melalui informasi yang disajikan pada 

sistem. Proses berbagi pengetahuan dapat dilakukan melaui media diskusi yang 

tersedia pada sistem. Sedangkan proses penerapan pengetahuan dapat disalurkan 

melalui adanya kegiatan penulisan artikel yang dapat dibagikan dan dicermati 

bersama dalam sistem seperti yang terlihat pada hasil pengujian dan pembahasan. 

Sistem berbasis web dapat membantu user dalam mengakses informasi dari segala 

tempat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga proses pertukaran informasi 

mengenai kebudayaan Ngalum OK dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. 
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