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Abstrak- Penurunan jumlah mahasiswa di universitas swasta Timor Leste dapat 

menimbulkan permasalahan baru. Hal ini akan menjadi salah satu beban bagi universitas dan 

institutusi swasta lainnya untuk berkembang. Komponen keuangan dan pembiayaan 

merupakan faktor yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar yang 

penggunaannya antara lain untuk biaya fasilitas dan alat-alat pengajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengestraksi knowledge penurunan jumlah mahasiswa yang terjadi setiap 

tahun di UNITAL. Metode yang digunakan adalah knowledge capture dengan teknik 

Explore, Elaborate, dan Execute. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dokumentasi dan quesioner. Teknik explore untuk menyelidiki 

tentang data hasil, observasi, wawancara, dokumentasi dan quesioner terkait dengan 

penurunan jumlah mahasiswa yang ditangkap berupa sebab dan akibat dari permasalahan, 

kemudian teknik elaborate menguraikan data wawancara, observasi, brainstorming, dan 

dokumentasi. Proses execute merupakan tahap eksekusi data dari teknik penangkapan 

pengetahuan berdasarkan teknik explore dan elaborate kemudian menghasilkan sebuah 

pengetahuan tacit dan explicit dari para pelaku atau aktor. Dari penelitan ini dapat 

mengindenfikasi bahwa penurunan mahasiswa disebabkan faktor-faktor utama yaitu, 

kualitas SDM terdiri dari dosen, pegawai dan teknisi, kualitas pelayanan, sarana dan 

prasarana, bangunan gedung, ruangan kelas, fasilitas laboratorium, perpustakaan dan sistem 

informasi akademik UNITAL. Dari segi eksternal, kurangnya kerjasama dengan universitas 

dalam maupun luar negeri, melakukan promosi kepada masyarakat baik secara langsung 

maupun lewat media sosial. Hasil knowledge capture merupakan kekayaan yang dapat 

disimpan didalam repository untuk di share sebagai kekayaan yang digunakan dalam 

membantu pengolahan knowledge dengan bantuan Teknologi Informasi. 

 

Kata Kunci: Knowledge Capture, Explore, Elaborate and Execute, knowledge 

management, Penurunan Mahasiswa. 

 

1. Pendahuluan  

Sektor pendidikan memiliki peran yang 

sangat penting untuk mendukung 

pembangunan suatu negara karena 

merupakan tempat terciptanya sumber daya 

manusia yang kreatif dan inovatif, dimana 

akan berkontribusi untuk kemajuan suatu 

negara baik masa kini maupun di masa 

yang akan datang, pada hakekatnya setiap 

perguruan tinggi merupakan organisasi 

dimana knowledge (pengetahuan) 

diciptakan dan dapat digunakan secara 

terus menerus. Dengan rutinitas kegiatanya 

untuk melayani kepentingan mahasiswa, 

orang tua, dosen, karyawan dan masyarakat 

pengguna lulusan [1]. 

Negara Republika Demokratika de 

Timor Leste (RDTL), Pemerintahannya 

terbentuk pada tahun 2002. Pemerintahan 
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Timor-Leste melalui kementrian 

pendidikan terus berjuang keras untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Selain pembangunan 

sarana dan prasarana fisik, pembangunan 

SDM terus dilakukan melalui proses 

penyelenggaraan pendidikan. Hal yang 

menjadi bukti nyata bahwa pasca 

mendeklarasikan kemerdekaan secara 

unilateral selama 17 tahun ini, terdapat 15 

perguruan tinggi baik negeri maupun 

swasta. Dengan bertambahnya jumlah 

institusi perguruan tinggi di Timor-Leste 

akan lebih memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk memilih perguruan tinggi 

sesuai dengan pilihan, dan kondisi ekonomi 

masing-masing. Universitas Oriental Timor 

Lorosa’e (UNITAL) merupakan salah satu 

universitas swasta yang selalu 

memperhatikan semua proses pembelajaran 

dan kualitas dalam pelayanan terhadap 

konsumen yakni mahasiswa. Kualitas 

pelayanan menjadi peran yang sangat 

penting demi kelanjutan suatu institusi 

pendidikan, untuk tercapainya kepuasaan 

dan loyalitas mahasiswa. Langkah yang 

perlu ditempuh oleh lembaga pendidikan 

untuk meningkatkan pelayanan tersebut 

adalah mengoptimalkan kemampuan 

sumber daya manusianya serta peningkatan 

sarana dan prasarana yang mendukung 

kelancaran pelayanan pendidikan[2]. Untuk 

mewujudkan pendidikan dan pelatihan 

profesional, dibutuhkan komitmen yang 

kokoh diantara seluruh civitas akademik 

saling berkontribusi oleh seluruh civitas 

pengelola, dosen, pegawai dan mahasiswa, 

untuk mengikuti aturan-aturan yang telah 

ditetapkan bersama. Dengan jumlah 

mahasiswa yang tinggi maka harus 

diimbangi juga dengan pelayanan yang 

baik pula, sinkronisasi peraturan akademik, 

fasilitas dan infraksturtur sangat diperlukan 

untuk mengokohkan komitmen semua 

stakeholder untuk melaksanakan dan 

mengevaluasi aktifitasnya masing-masing. 

Pelayanan yang diberikan kepada 

mahasiswa menjadi prioritas  utama dengan 

jasa pelayanan akademik yang berkualitas 

dan mampu memberikan kepuasan 

mahasiswa, untuk menhasilkan pelayanan 

yang berkualitas, dan mahasiswa dapat 

mengevaluasi jasa layanan yang 

diterimanya. Kedua belah pihak 

mempunyai hubungan timbal balik 

sehingga masing-masing pihak 

memperoleh kepuasan yang sama.  

Pelayanan kepada mahasiswa sebagai 

elemen terpenting pada instansi pendidikan 

yang perlu didengarkan apakah pelayanan 

sudah sesuai dengan harapannya atau 

belum, karena kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada mahasiswa perlu 

dievaluasi secara berkala dan disediakan 

pula fasilitas sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa agar dapat mengetahui yang 

diharapkan sebenarnya, kepuasan yang 

dirasakan oleh mahasiswa dapat 

meningkatkan loyalitasnya kepada institusi, 

dari loyalitas yang tinggi pula akan 

mencerminkan perilaku untuk menjaga 

nama baik instansi selama mengikuti proses 

perkuliahan. Untuk menghasilkan lulusan 

mahasiswa yang bagus, maka tidak terlepas 

dari pelayanan akademik yang berkualitas 

tinggi pula, pelayanan baik dapat didukun 

dengan infrastruktur yang memberikan 

keamanan dan kenyamanan untuk 

mahasiswa selama proses pembelajaran, 

dan sumber daya manusianya yakni dosen 

pengampu, dosen wali, tata usaha dan 

teknisi.[3]. 

Berdasarkan wawancara dan observasi 

yang dilakukan pada pimpinan dan pihak 

yang terkait bahwa telah mengalami 

penurunan jumlah mahasiswa pada empat 

tahun terakhir, penurunan jumlah 

mahasiswa terjadi untuk calon mahasiswa 
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baru yang mendaftar dan mahasiswa yang 

aktif ikut menurun juga, penyebab 

terjadinya penurunan mahasiswa adalah 

faktor besar (brand image) UNITAL yang 

rusak di masyarakat, kurangnya sarana dan 

prasarana, kurikulum yang ditawarkan, 

faktor lokasi yang tidak strategis, 

kurangnya pelayanan yang baik kepada 

mahasiswa.

Tabel. 1 Data Mahasiswa Baru UNITAL Tahun 2014/2015 -2017/2018 

Tahun Ajaran 

Fakultas 

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 

Ekonomi Pertanian Hukum Politik Pendidikan Teknik Kesehatan 
Pertam 

bangan 

2014/ 

2015 

Animo 1100 1000 500 480 1400 1200 1000 900 

Diterima 1050 900 500 480 1350 1140 550 880 

Ditolak 50 40 0 0 50 60 450 200 

Daftar 
Ulang 

1030 855 500 450 1350 1135 550 880 

2015/ 

2016 

Animo 1000 450 210 170 790 400 800 400 

Diterima 800 450 210 170  790 400 500 400 
Ditolak 10 0 0 0 0 11 300 0 

Daftar 

Ulang 
700 400 200 150 600 355 450 370 

2016/ 

2017 

Animo 500 330 210 110 466 300 400 370 

Diterima 500 330 210 110 466 300 350 370 
Ditolak 0 0 0 0 0 0 50 0 
Daftar 

Ulang 
400 260 200 99 400 288 350 350 

2017 

/2018 

Animo 400 199 100 76 250 299 350 277 
Diterima 400 199 100 76 250 299 320 277 

Ditolak 0 0 0 0 0 0 30 0 
Daftar 

Ulang 
270 155 88 66 250 255 320 268 

Sumber : BAA Universitas UNITAL Tahun 2015-2018 

Data diatas dapat disajikan jumlah 

mahasiswa baru yang terdapat pada setiap 

fakultas selama 2014-2018. Dari data 

tersebut fakultas pendidikan merupakan 

fakultas yang paling banyak jumlah 

mahasiswa pada  yang memiliki jumlah 

mahasiswa paling tinggi dibandingkan 

dengan 7 fakultas lainnya. Akan tetapi 

setiap tahun selalu  mengalami penurunan 

calon mahasiswa baru yang mendaftar, 

dari 4 tahun terakhir terus mengalami 

penurunan oleh semua fakultas. Berikut 

adalah data jumlah mahasiswa baru pada 

universitas UNITAL: 

 

Tabel 2. Data Mahasiswa Baru UNITAL Dari Tahun 2014/2015 - 2017/2018 

 

Tahun Ajarang 

Fakultas 

Ekonomi Pertanian Hukum Politik 

Diterima  Daftar  

ulang 

Diterima  Daftar  

ulang 

Diterima  Daftar  

ulang 

Diterima  Daftar ulang 

2014/2015 1050 1030 900 855 500 500 480 450 

2015/2016 800 700 450 400 210 200 170 150 

2016/2017 500 400 330 260 210 200 110 99 

2017/2018 400 270 199 155 100 88 76 66 
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Tahun 
Ajarang 

Fakultas 

Pendidikan Teknik Kesehatan Pertambangan 

Diteri

ma  

Daftar 

ulang 

Diterima  Daftar 

ulang 

Diterima  Daftar 

ulang 

Diterima  Daftar 

ulang 

2014/2015 1350 1350 1140 1135 550 550 880 880 

2015/2016 790 600 400 355 500 450 400 370 

2016/2017 466 400 300 288 350 350 370 350 

2017/2018 250 250 299 255 320 320 277 268 

Penurunan jumlah mahasiswa di 

universitas swasta di timor leste terakhir ini 

tidak hanya di UNITAL tetapi universitas 

swasta lain juga mengalami penurunan 

yang sama. Penurunan jumlah mahasiwa ini 

dapat menimbulkan permasalahan baru 

bagi UNITAL dan juga universitas swasta 

lain sebab akan menjadi beban bagi 

universitas untuk berkembang karena 

komponen keuangan dan pembiayaan 

merupakan faktor yang menentukan 

telaksananya kegiatan proses belajar 

mengajar yang penggunaannya antara lain 

untuk biaya fasilitas dan alat-alat 

pengajaran.  

Pengurangan pendanaan menyebabkan 

kondisi pelayanan yang buruk, 

pemeliharaan bangunan terbengkalai, dan 

penurunan kualitas akademik. Bahwa 

kepuasaan mahasiswa sebagai sebuah 

pedoman bagi organisasi untuk pemenuhan 

kebutuhan mahasiswa sehingga unggul 

dalam daya saing yang berkelanjutan. 

Mahasiswa memilih jasa organisasi  untuk 

bertahan berdasarkan informasi dari teman, 

keluarga, lembaga pemakai jasa setelah 

membandikan jasa yang dialaminya dengan 

yang diharapkan [4].   

Penurunan jumlah mahasiswa dapat 

menunjukkan bahwa permasalahan yang 

harus ditangani dengan serius, kurangnya 

fasilitas, SDM dan kualitas pelayanan dan 

hubungan baik dengan eksternal dalam 

pemenuhan kubutuhan mahasiswa akan 

menjadi hambatan dalam proses 

pembelajaran, semua pengetahuan yang 

dimiliki oleh pimpinan dan staf dalam 

penanganan data mahasiswa yang tidak 

terdomumentasi dengan baik atau masih 

bersifat tacit. Penanganan permasalahan 

penuruanan mahasiswa dimana stakeholder 

yang telah banyak memperoleh 

pengetahuan (knowledge creating) dan 

berbagi pengetahuan bersama (knowledge 

sharing) dalam organisasi universitas 

melalui rapat evaluasi. Pemodelan 

knowledge capture akan mengambarkan 

situasi permasalahan, penangkapan 

pengetahuan dalam proses, penyatuan 

pengetahuan tacit serta proses 

penerapannya.  

Mengungkapkan pengetahuan yang 

dahulunya menjadi pengetahuan pribadi 

untuk setiap orang akan menjadi kekayaan 

organisasi universitas untuk menyusung 

strategis dalam penanganan penurunan baik 

itu calon mahasisw baru maupun 

mahasiswa drop out, dan penangkapan 

pengetahuan dapat memanfaatkan 

teknologi informasi  [5]. 

Dari uraian permasalahan yang telah 

dikemukakan maka perlu menciptakan 

pengetahuan-pengetahuan pada proses 

penanganan masalah penurunan jumlah 

mahasiswa dapat terdokumentasi sehingga 

menjadi kekayaan pengetahuan dan dapat 

dimanfaatkan, maka dapat  di terapkan  

dalam konsep Knowledge Capture. Teknik 

explore, elaborate dan execute akan 

diterapkan sebagai metode untuk 

menangkap pengetahuan yang dimiliki para 

stakeholder terutama pada pimpinan dan 
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pihak-pihak terkait yang berperang dalam 

penanganan pelayanan mahasiswa. Teknik 

pengabungan tiga cara menjadi satu ini 

untuk menangani permasalahannya. Oleh 

sebab itu peneliti akan membahas 

permasalahan ini dengan rumusan masalah 

“Bagaimana mengestraksi pengetahuan 

penurunan jumlah mahasiswa dengan 

teknik Explore, Elaborate dan Execute”.  

 

a. Knowledge Management 

Knowledge Management merupakan 

kumpulan dari prinsip-prinsip, proses, 

struktur organisasi dan aplikasi teknologi 

yang membantu orang membagikan dan 

meningkatkan knowledge untuk memenuhi 

tujuan bisnis dalam organisasi melalui 

penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi sehingga dapat dibagikan 

kepada semua karyawan. Pada hakekatnya 

ada dua tipe utama dari knowledge, yaitu 

tacit knowledge merupakan pengalaman 

dari setiap individu yang melibatkan 

beberapa faktor seperti prespektif, 

keyakinan, pengalaman dan nilai-nilai 

pribadi, dan pengetahuan tacit sulit 

dipindah. Sedangkan explicit knowledge 

merupakan pengetahuan yang bisa 

dipindahkan dan dibuat dalam buku, data, 

koran, majalah. [6]. 

 

b. Komponen Knowledge Management  

Komponen terpenting yang terdapat 

dalam KM ada empat yaitu: 

1. Manusia. Pada knowledge management 

manusia merupakan pelaku utama 

dalam proses yang ada, dan juga 

merupakan sumber pengetahuan 

knowledge management.  

2. Teknologi. Sebagai media utama 

pendistribusian knowledge dan 

mempermudahkan untuk menggunakan 

informasi dan pengetahuan melalui 

teknologi.  

3. Proses. Merupakan sebuah kegiatan 

yang terdiri dari menangkap, 

menyaring, mengesahkan, 

mentransformasikan, knowledge ke 

seluruh organisasi dilengkapi dengan 

menjalankan prosedur dan proses 

tertentu.  

4. Konten. Merupakan informasi dan 

pengetahuan beserta dokumen yang 

dibutuhkan oleh orang-orang dalam 

menjalangkan kewajibannya dalam 

knowledge management.  

 

c. Model (SECI)  

Mengkonversi dua jenis knowledge 

yaitu tacit dan explicit melalui empat 

macam proses konversi yaitu SECI, 

seperti gambar dibawah ini:      

 

Tacit  Explicit  
 

Tacit  (Socialization) 
Sosialisasi 

(Exterrnalization) 
Eksternalisasi 

Explicit  (Internalization) 

Internalisasi 

(Combination) 

Kombinasi 

                        Gambar 1: Model SECI 

1. Socialization merupakan proses sharing 

dan penciptaan tacit knowledge melalui 

interaksi dan pengalaman langsung dari 

individu ke individu. 

2. Externalization merupakan  

pengartikulasian tacit knowledge 

menjadi explicit knowledge melalui 

proses dialog dan refleksi, pengetahuan 

tacit ke dalam bentuk yang lebih umum 

sehingga dapat dipahami oleh explicit 

knowledge orang lain. 

3. Combination merupakan konversi 

explicit knowledge ke dalam bentuk 

himpunan yang lebih. 

4. Kompleks melalui sistematika dan 

pengaplikasian informasi dan 

pengetahuan explicit dari kelompok ke 

organisasi.  
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5. Internalization merupakan konversi dari 

pengetahuan explicit ke dalam 

pengetahuan tacit anggota organisasi, 

yang disebarkan ke seluruh organisasi 

melalui pengalaman sendiri, sehingga 

menjadi pengetahuan tacit yang baru 

dari organisasi ke individu. [7].  

Penelitian yang dilakukan oleh Ammar 

A. Ali Zwain dkk, bahwa dalam era 

informasi ini, hampir semua organisasi 

didorong oleh pengetahuan untuk mencapai 

atau mempertahankan keunggulan yang 

kompetitif. KM dalam pendidikan dapat 

didefinisikan sebagai alat yang memberikan 

petunjuk kepada manajer dan staf dalam 

organisasi. KM membantu organisasi 

pendidikan untuk menyadari kelebihan dan 

keindahan penciptaan berbagi pengetahuan 

sebagai sarana untuk meningkatkan proses 

belajar mengajar. Karena pendidikan tinggi 

saat ini tunduk pada tekanan pasar yang 

diharuskan untuk melakukan perubahan 

besar untuk berkompetisi. Pada saat ini 

Universitas berpikir seperti bisnis juga 

sampai-sampai mahasiswa sekarang 

diperlakukan sebagai pelanggan, sehingga 

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab 

untuk menghasilkan lulusan yang mampu 

mengakomodasi tantangan yang muncul di 

masyarakat, seperti menghasilkan profil 

lulusan yang berkualitas tinggi dan 

kompetensi dalam profesi masing-masing 

[8]. 

 

d. Knowledge Capture 

Capturing knowledge atau penyerapan 

pengetahuan adalah proses pemikiran 

seorang pakar yang dapat ditangkap dengan 

baik. Untuk menghasilkan manajemen 

pengetahuan, seorang pembuat  aplikasi 

manajemen pengetahuan dapat bekerjasama 

dengan pakar yang bersangkutan untuk 

menerjemahkan ke aplikasi yang sudah 

terprogram.  

Penelitian yang lakukan oleh. 

Silwattananusarn and Tuamsu. Bahwa 

dalam data mining yang berkemban dalam 

organisasi bisnis terdapat empat temuan 

dalam penelitian ini sumber pengetahuan, 

tipe pengetahuan, dataset pengetahuan, 

tugas pengembangan data, dan aplikasi 

pengembangan data yang digunakan dalam 

manajemen pengetahuan. Dapat 

menyimpulkan dalam suatu organisasi, 

pengetahuan adalah sumber daya yang 

penting. Manajemen sumber daya 

pengetahuan telah menjadi tuntutan kuat 

untuk pembangunan dan menemukan 

pengetahuan yang bermanfaat dan juga 

manajemen dalam pengambilan keputusan 

[9].  

 

e. Kepuasaan Pelanggan  

Kepuasan konsumen adalah tujuan 

utama setiap perusahaan. Universitas 

sebagai lembaga yang menyediakan 

pelayanan pendidikan kepada mahasiswa, 

oleh sebab itu harus menjunjung tinggi 

kepuasaan mahasiswa sebagai suatu cara 

untuk mempertahankan mahasiswa sebagai 

konsumen, evalusi subyektif mahasiswa 

dari apa yang dirasakan dan pegalaman ini 

akan terbentuk secara berkelangjutan dalam 

kehidupan setiap hari pada lingkungan 

universitas yang bekaitan dengan 

pendidikan. Bagi perusahaan yang bergerak 

pada pelanggan maka dapat menimbulkan 

ketidakpuasaan konsumen dengan 

kekecewaan, kemarahan, dan protes 

sehingga konsumen dapat meninggalkan 

perusahaan tersebut, sedangkan kepuasaan 

konsumen dapat meningkatkan profit 

perusahaan dan menciptakan loyalitas 

konsumen terhadap perusahaan [10]. 

Menurut kotler 2000, kualitas pelayanan 

merupakan dasar bagi pemasaran jasa, 

karena inti produk yang dipasarkan adalah 

suatu kinerja yang (berkualitas), dan 
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kinerjalah yang dibeli oleh pelanggan, oleh 

karena itu kualitas kinerja pelayanan 

merupakan dasar bagi pemasaran jasa. 

Konsep pelayanan yang baik akan 

memberikan peluang bagi perusahaan 

untuk bersaing dalam merebut konsumen. 

Sedangkan kinerja yang baik (berkualitas) 

dari sebuah konsep pelayanan 

menimbulkan situasi yang kompetitif 

dimana hal tersebut dapat 

diimplementasikan melalui strategi untuk 

meyakinkan pelanggan, memperkuat image 

tentang penjualan dan penentuan harga 

[11].  

 

f. Explore, Elaborate, dan Execute 

Eksplorasi adalah langkah awal dalam 

meningkatkan pemahaman dan 

membangun pengetahuan melalui suatu 

fenomena, jadi dalam siklus eplorasi ini 

untuk membangun pengetahuan sendiri dari 

stimulus-stimulus yang diperoleh, pada 

kegiatan eksplorasi tidak hanya fokus pada 

apa yang ditemukan namun sampai pada 

proses eksplorasi pengetahuan tersebut 

entah berhubungan dengan materi 

sebelumnya atau informasi itu benar-benar 

baru. Elaborate  merupakan aktualisasi dari 

berbagai kegiatan dan karya yang 

bermakna dari serangkain kegiatan. 

Elaborasi artinya penyelesain secara tekun 

dan cermat dan eksekusi adalah penerapan 

atau pelaksanaan. eksekusi merupakan 

beberapa metode yang umum digunakan 

dalam melakukan sebuah penelitian [12]. 

 

2. Metodologi  Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan model yang digunakan 

adalah knowledge capture dengan teknik. 

Explore (eksplorasi), Elaborate (elaborasi), 

dan Execute (eksekusi). Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara, observasi, 

wawancara, dokumentasi dan quesioner. 

Proses penyelesaian masalah menggunakan 

langkah yaitu  

1. Tahap Analisis Studi Kasus,  

2. Tahap Pemodelan Knowledge Capture 

Berikut merupakan gambaran dari 

proses penyelesaian masalah seperti 

berikut: 
Mulai 

Obsevasi 

Indentifikasi masalah

Studi literatur

Pengumpulan data

Observasi Wawancara Kolaborasi data

Brainstorming, filtering 

and documenting

Analisis dan 

pemodelan

Kesimpulan dan 

saran

Selesai 

Explore 

Elaborate 

Execute 

Gambar 2: Kerangka Penyelesaian Masalah 

[5] 

Dalam penelitian ini terdapat proses 

untuk penyelesaian permasalahan, ada tiga 

yakni proses eksplorasi, proses analisis dan 

proses pemodelan knowledge capture. 

Peneliti mulai dengan melakukan observasi 

di lokasi penelitian UNITAL untuk 

mengidentifikasi permasalahan terkait 

dengan penurunan jumlah mahasiswa untuk 

melihat secara langsung semua kegiatan 

yang dilakukan oleh aktor. Setelah 

melakukan observasi maka dapat 

melakukan identifikasi beberapa hal yang 

menjadi penyebab terjadinya penurunan 

jumlah mahasiswa dan dapat 

mengidentifikasi pula bahwa jumlah 

mahasiswa menurun secara signifikan dari  

empat tahun terakhir.  

Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui pengetahuan tacit yang 

diketahui oleh aktor dalam penanganan 

permasalahan penurunan jumlah 

mahasiswa dari rektor, wakil rektor  (WR), 

dekan, ketua progdi, dosen, dan mahasiswa 

sebagai pengguna jasa yang perlu di 
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capture. Dari penangkapan pengetahuan ini 

pada awalnya peneliti melakukan studi 

literatur yang berhubungan agar hasil 

penelitian dapat menjadi karya ilmiah yang 

kredibel. Pengumpulan data melalui 

obsevasi dan wawancara dan kemudian 

data dikolaborasi untuk mengetahui apa 

saja penyebab dari penurunan jumlah 

mahasiswa yang terjadi setiap tahun. Pada 

tahap explorasi merupakan tahap awal dari 

pemrosesan data yang telah dikumpulkan 

melalui mengoleksi data, elaborate 

merupakan tahap kolaborasi data secara 

dengan aktualisasikan data yang 

dikumpulkan,  tahap execute adalah 

membandingkan informasi brainstorming, 

documenting yang dilakukan dengan aktor 

untuk menghasilkan model dalam 

knowledge capture. 

 

Model Knowledge Capture 

Dalam menangani permasalahan 

penurunan jumlah mahasiswa dari teknik 

Explore, Elaborate dan execute maka 

terbentuk model baru knowledge creating 

merupakan proses eksekusi akhir, 

penangkapan telah menghasilkan 

pengetahuan explicit para aktor. 

Digambarkan sebagai berikut: 

Penurunan jumlah 

mahasiswa

Knowledge

Creating 

Execute 

Knowledge 

Sharing

 Knowledge 

Capture

Teknologi Informasi

Data store

Dokumen 

pengetahuan

Data mahasiswa

Explore 

Elaborate 

 
Gambar 3: Model Knowledge Capture 

Dengan metode yang diterapkan dalam 

penyelesaian permasalahan adalah untuk 

menangkap pengetahuan yang berhubungan 

dengan penurunan jumlah mahasiswa 

dengan menggunakan teknik explore, 

elaborate, dan execute. Selama menangani 

permasalahannya maka terbentuklah 

sebuah knowledge creating oleh aktor. 

Dimana penangkapan pengetahuan dengan 

teknik explore untuk mencari penyebab 

dari penurunan jumlah mahasiswa serta 

pengetahuan para aktor mengenai 

penurunan jumlah mahasiswa. Selama 

proses yang dilalui, dalam penanganan ini 

pastinya telah menciptakan sebuah 

pengetahuan tacit yang belum terstruktur 

dan tersimpan. Seharusnya pegetahuan 

tersebut disimpan sebagai kekayaan 

organisasi untuk menambah pengetahuan 

dalam pengambilan keputusan untuk masa 

depan. Supaya lebih terstruktur, efisien, dan 

bermakna maka pengetahuan harus di share 

dengan melakukan teknik elaborasi melalui 

knowledge sharing untuk mengakomudir 

semua pengetahuan tacit  dari atasan, 

dosen, pegawai dan teknisi, kemudia 

melakukan filtering dan 

mendokumentasikan lebih terstruktur.  

Hasil dari elaborate sebagai sebuah 

knowledge capture untuk disimpan dalam 

sebuah database untuk membantu 

pengolahan pengetahuan dengan bantuan 

teknologi informasi. Pengetahuan yang 

ditangkap dalam bentuk dokument 

knowledge yang tersimpan merupakan 

sebuah kekayaan organisasi sebagai 

lembaga penyelenggara pendidikan yang 

selalu memperhatikan mutu pelayanan 

kepada mahasiswa, mensiasati penurunan 

jumlah mahasiswa dan mengupayakan agar 

calon mahasiswa baru dan mahasiswa aktif 

yang telah kuliah tetap bertahan untuk 

menyelesaikan pendidikannya. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian lapangan dapat 

mengidentifikasi beberapa penyebab 

terjadinya penurunan jumlah mahasiswa, 
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baik itu mahasiswa baru yang mendaftar 

dan juga mahasiswa aktif yang drop out 

setiap tahun. Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara yang dilakukan dengan 

rektor, WR, dekan, ketua progdi, dosen dan 

mahasiswa sebagai aktor utama dalam 

proses akademik. Berikut adalah hasil 

wawancara: 

a. Data Hasil Wawancara 

Tabel 3:  Hasil Wawancara Rektor dan WR , Dekan, Ketua Progdi dan Dosen. 

Faktor yang Mempengaruhi Terjadi Penurunan Mahasiswa 

Rektor  Sikap profesional, keramahan, empati, dan mehargai mahasiswa oleh dosen, 

pegawai, dan teknisi. Sistem keuangan berupa kenaikan dan dispensasi yang 

memberatkan. Keramahan pelayanan akademik terhadap dalam pengisian dan 

penyusunan khs dan krs, mendistribusikan dan merekapitulasi data dosen 

mahsiswa yang aktif maupun tidak aktif, memfasilitasi ujian, mendokumentasi 

alumni, pengelolaan perpustakaan, dan laboratorium. perekrutan dosen, pegawai, 

dan teknisi belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP). 

WR Kebijakan politik pemerintah dalam negeri, persaingan institusi dengan fasilitas 

yang disediakan oleh universitas negeri swasta lain, persediaan fasilitas fisik 

seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta perabotan untuk memberikan 

keamanan dan kenyamanan, sarana dan prasarana umum. Sistem akademik 

beroperasi dengan mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, kejelasan informasi, 

dan menjamin kerahasian informasi. 

Dekan  Pelayanan promosi kepada publik dengan web sistem informasi yang terupdate, 

aman dan kredibel, memberikan pelayanan kepada keluhan dari mahasiswa 

maupun masyarakat. Lokasi serta sarana transportasi umum yang akses menuju 

UNITAL. 

Ketua 

Progdi 

Nilai akreditasi program studi dan pembaharuan kurikulum sesuai dengan 

perkembangan jaman. Lingkungan sekitar bangunan yang bersih, menjamin 

kenyamanan mahasiswa, dan pengelolaan parkir dengan teratur dan aman. 

Dosen  Ketersediaan fasilitas umum, standar komputer pada laboratorium, koleksi buku 

yang disediakan diperpustakaan, ketetersediaan free internet untuk mahasiswa, 

sistem e-library. 

b. Data Wawancara Mahasiswa  

Tabel 4: Hasil Wawancara Mahasiswa 

Mahasiswa Tidak Puas 

Mahasiswa  Ketepatan waktu pelayanan kepada mahasiswa untuk validasi kuitansi 

spp, bimbimgan krs oleh dosen wali, bangunan fisik fakultas dan program 

studi dengan fasilitas yang pendukung lainnya. Sistem administrasi yang 

cermat dan kooperatif. Kehadiran dosen memberikan matakuliah, 

bimbingan skripsi, modul yang digunakan saat memberikan kuliah. Free 

Wifi untuk mahasiswa, dosen, pegawai, ketersediaan Laboratorium sesuai 

kebutuhan perkuliahan. 
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Mahasiswa Kejelasan informasi Karyawan kepada mahasiswa, dosen siap membantu 

mahasiswa jika diperlukan, program lain yang mendorong mahasiswa 

untuk berkreasi dalam meninkatkan kemampuan, seperti: seminar, 

workshop, olahraga, seni tari, musik. Keramahan pegawai dalam melayani 

mahasiswa, pemahaman materi oleh mahasiwa saat mengikuti 

perkuliahan. Metode yang digunakan dosen dapat mempermudah 

mahasiswa dan dosen menguasai materi yang diajarkan, jam kerja 

administrasi akademik, keuangan, fakultas yang sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa. 

Mahasiswa Menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan 

layanan informasi lainnya, lokasi strategis kampus, jam kerja petugas 

perpustakaan sesuai dengan  jam kerja yang ditentukan, keramahan, 

bersedia membantu ketikan membutuhkan, menjelaskan sistem pencarian 

buku, kejelasan informasi, menggunakan sistem informasi untuk 

mengelolah perpustakaan. meningkatkan komputer dan alat pratik lain 

pada laboratorium. 

 

c. Data Observasi  

Dari observasi yang dilakukan bahwa 

faktor internal dan juga eksternal yang 

mempengaruhi sehingga timbul 

permasalahan dalam penurunan mahasiswa. 

Proses pembelajaran khususnya UNITAL 

saat ini masih belum optimal yakni kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada 

mahasiswa, disebabkan karena tidak 

adanya sistem yang terdistribusi antara 

atasan untuk mengontrol bawahannya 

sehingga SDM yang ada saat ini tidak 

memaksimalkan keterampilannya yang 

dimiliki untuk membangun masing-masing 

fakultas dan program studi, kurangya 

tingkat partisipasi, loyalitas kerja dosen dan 

karyawan dan teknisi. Selain itu dari 

fasilitas, sumber daya manusia (SDM) 

sarana dan prasarana dan sistem informasi 

merupakan rangkaian kegiatan yang saling 

berkaitan dan tidak dipisahkan satu sama 

lainnya, jika salah satunya ditinggalkan 

maka proses pembelajaran tidak dapat 

berjalan dengan baik sehingga tujuan 

pembelajaran juga tidak dapat tercapai. 

Minimnya kerjasama institusi dengan 

perguruan tinggi lain baik dalam negeri 

maupun luar negeri, perusahaan, organisasi 

non goverment dan masyarakat. Setelah 

melakukan observasi dan mendapatkan data 

selangjutnya peneliti ingin mengkaji lebih 

dalam. Berikut adalah kerangka berpikir 

dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti: 
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Permasalahan 

Belum optimal karena kualitas pelayanan yang tidak 

menyediakan sistem yang terdistribusi antara antara atasan 

untuk mengontrol tingkat partisipasi, loyalitas kerja dosen dan 

pegawai minim fasilitas, sumber daya manusia (SDM) sarana 
dan prasarana  dan tidak tersedianya sistem informasi 

Hasil 

Mengadakan pelatihan pelatihan untuk pegawai dan teknisi, 

membangung sistem kontrol yang untuk semus stakeholder, 

membangun sistem informasi akademik, melibatkan pemerintah, 

investor, yayasan dan masyarakat

Gambaran umum tetang kemampuan pegawai dalam pelayanan 

yang baik, tertip dalam bekerja. Terjadinya efektifitas dan 

efisien dalam pengolahan data mahasiswa, mempermudah 

mahasiswa untuk megakses informasi, pengisias KRS,KHS. 

Masyarakat umum mengakses informasi yang dibutuhkan, calon 

mahasiswa baru dapat melakukan pendaftaran online.

Tindakan 

Gambar 4. Kerangka Berpikir Data Observasi 

d. Brainstorming 

Tacit Knowledge merupakan 

pengetahuan yang berada dan berakar 

didalam tindakan maupun pengalaman 

seseorang sehingga pengetahuan yang 

dimiliki individu tersebut masih 

dikategorikan sebagai intuisi dan dugaan 

[13]. Proses pengalian data dengan teknik 

brainstorming adalah upaya untuk 

mengeluarkan  isi dari pengetahuan yang 

dimiliki oleh aktor dimana mendorong 

untuk memunculkan banyak gagasan yang 

baik, kurang baik, kritik, saran maupun 

gagasan kreatif kemudian 

mendokumentasikan semua pengetahuan 

tacit yang berhubungan dengan 

permasalahan penurunan jumlah 

mahasiswa. Brainstorming menghasilkan 

sebuah dokumen yang kemudian disaring 

dan dipilih sebagai pengetahuan tacit yang 

berkaitan dengan materi, setelah disaring 

pengetahuan tersebut untuk diexplicitkan 

dalam pengetahuan dari masing-masing 

tacit.  

Tabel 5. Hasil Brainstorming 

Aktor Pengetahuan 

Aktor 1 Responsif dosen pegawai, dan teknisi bersedia untuk membantu dan memiliki 

kapasistas untuk menyelesaikan masalah yang mendesak, pegawai memiliki 

kapasitas untuk menyelesaikan persoalan, dan merespon keluhan mahasiswa 

dengan bertanggung jawab. 

Aktor 2 Jaminan universita dalam pelayanan kepada mahasiswa yang ramah, sopan. 

Tanggung jawab universitas untuk menyediakan sistem teknologi informasi 

untuk memfasilitasi baik dalam mengelolah riset, mengelolah nilai, data 

mahasiswa, dosen, pegawai dan sumber daya lainnya, informasi promosi,  yang 

efektif dan aman. 

Aktor 3 Elemen akademik seperti: kualifikasi dan profesional dosen, pegawai, dan 

teknisi, perencanaan pengembangan dan kreatifitas dalam program studi, 

kurikulum, intruksi dari atasan mengenai metode, sinkronisasi penilaian dan 

evaluasi untuk mahasiswa, manajemen keuangan unversitas dengan sistem 

transparansi. 

Aktor 4 Bagian akademik merencanakan, program akreditasi, wisuda, akses untuk 

alumni, pihak luar yang bekepentingan. Mengupayakan suasana kampus yang 

menberikan kenyamanan, klinik kampus, layanan konselin mahasiswa. 
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e. Skema Analisis Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara, 

observasi, dokumentasi dan brainstorming 

dapat menemukan diatas selanjutnya 

melakukan analisis akibat, alasan, dan 

kondisi lapangan yang telah dilakukan 

seperti berikut: 

 

Kondisi Alasan Akibat 

Mahasiswa drop 

out dan cuti

Penurunan 

mahasiswa baru

Bangunan fisik, gedung, ruangan kelas, 

fasilitas laboratorium,  perpustakaan, 

fasilitas umum pembelajaran.

Mahasiswa tidak dapat belajar 

dengan efektif, efektifitas dalam 

praktek , mahasiswa tidak betah 

berlama lama di kampus

Kualitas pelayanan, akademik, keuangan, 

perpustakaan, laboratorium, Lingkungan 

Belajar, Penilaian dan evaluasi, 

independensi, kemitraan, kualifiksai lulusan,  

akreditasi jurusan, loyalitas kerja, sistem 

informasi akademik

kepusaan, kepercayaan, akurat, 

membebani biaya kuliah, 

kesulitan mencari pekerjaan 

setelah lulus.belajar ke luar 

kampus/ studi banding.

Informasi universitas, fakultas, staf pengajar, 

catatan keuangan universitas keamanan, 

kenyamanan, kerahasian organisasi

Lokasi kampus strategis, bangunan fisik dan 

fasilitas umum, free wifi, kantin, akses 

transportasi umum, sistem informasi 

akademik

Reputasi universita, Biaya untuk 

transportasi, bangunan fisik 

membuat mahasiswa tidak dapat 

belajar dengan baik,  pemborosan 

dengang transportasi, mahasiwa 

berlama-lama di kampus.

  

Gambar 5: Skema Analisis Masalah 

Pada skema diatas dapat ditemukan 

penyebab menurunnya mahasiswa karena 

beberapa alasan seperti nama besar 

UNITAL di kalangan masyarakat, 

keamanan dan kenyamanan mahasiswa 

selama kuliah, lokasi strategis kampus. 

Penyebab lain dari penurunan mahasiswa 

aktif yang drop out  adalah kurangnya 

fasilitas untuk mendukung proses belajar 

mengajar, seperti ruangan kelas serta 

perabotan didalamnya, ketersediaan sarana 

dan prasarana untuk mahasiswa, 

laboratorium dan jam praktek mahasiswa, 

ketersediaan buku-buku pada perpustakaan, 

profesionalisme dalam pelayanan 

akademik, SDM (dosen, pegawai dan 

teknisi), suasana kampus yang memberikan 

kenyamanan  mahasiswa, akreditasi 

program studi.  

 

a. Explore (Eksplorasi) 

Dengan teknik Explore data wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang dilakukan 

dapat menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan jumlah mahasiswa yang sangat 

signifikan, dari pengetahuan yang 

ditangkap maka dapat diidentifikasi 

terdapat bermacam-macam alasan sebagai 

penyebab penurunan jumlah mahasiswa 

sebagai berikut: 
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Penurunan 

jumlah 

mahsiswa

Bangunan gedung, 

ruangan kelas, dan 

Keadaan lingkungan 

kampus.

Bangunan gedung, 

ruangan kelas, dan 

Keadaan lingkungan 

kampus.

Sumber daya manusia 

(SDM) dosen, pegawai, 

teknisi,  melakukan 

pelayanan kepada 

mahasiswa

Akreditasi universitas, 

fakultas, dan program 

studi, wisuda, ijasah hasil 

lulusan. update kurikulum.

Fasilitas, sarana dan 

prasarana,  media 

promosi untuk 

masyarakat.

Pelayanan administrasi 

akademik, keuangan, fakultas, 

program studi,  dan sarana 

pendukung proses 

pembelajaran.

Nama besar 

UNITAL di 

masyarakat.

Lokasi kampus strategis 

kampus, akses trasportasi 

umum, akses 

masyarakat.

Fasilitas laboratorium dan 

buku-buku di perpustakaan, 

bengkel dan, fasilitas 

umum lainnya.
Administasi keuangan 

SPP, denda, dengan 

fasilitas yang 

disiapkan.Media komunikasi dengan 

mahasiswa dan membentuk 

devisi promosi, Baik dalam 

negeri maupun luar negeri.

Gambar 6: Penyebab Penurunan Mahasiswa. 

Terjadinya Penurunan jumlah 

mahasiswa setiap tahun baik calon 

mahasiswa baru yang ingin mendaftar 

maupun mahasiswa aktif yang drop out 

merupakan hambatan untuk proses 

pembelajaran. Penyebab terjadinya 

penurunan mahasiswa terjadi ada faktor 

yang menjadi menyebabkan seperti faktor 

manajemen internal, faktor fasilitas, sarana 

dan prasara untuk mahasiswa, dosen dan 

pegawai, buku dan perabotan perpustakaan, 

laboratorium bengkel untuk praktik, studio, 

klinik, pembangunan gedung fakultas, 

lokasi strategis akses tranportasi umum, 

stabilitas politik dalam negeri, faktor SDM, 

media komunikasi untuk menjembatani 

mahasiswa dengan akademik sebagai media 

promosi yang kredibel, akreditasi program 

studi, nama baik UNITAL. Faktor eksternal 

kerja sama dengan universitas lain baik 

dalam negeri maupun luar negeri, institusi 

pemerintahan dan masyarakat. 

 

b. Elaborate (Elaborasi) 

Untuk menyelesaikan permasalahan sesuai 

dengan penjabaran kerangka dalam 

penyelesaian permasalahan pada tahap 

elaborasi ini dapat melakukan kolaborasi 

antara empat tahap penelitian yang 

dilakukan yaitu kolaborasi data Observasi, 

wawancara, brainstorming dan 

documenting. Hasil akhir dari kolaborasi 

data observasi dan wawancara  yang 

didapat merupakan hasil pembahasan 

penurunan jumlah mahasiswa dari hasil 

eksplorasi.  Dari data yang dihimpung dari 

wawacara yaitu pelayanan yang diberikan 

kepada mahasiswa dari sikap keramahan, 

kejelasan informasi, kepastian informasi 

dari dosen, pegawai dan teknisi, persediaan 

fasilitas khusus dan umum seperti 

laboratorium, buku dan perabotan dalam 

perpustakaan, bangunan gedung yang 

belum merata secara keseluruhan untuk 

semua fakultas. Tidak adanya sistem 

informasi akademik untuk memberikan 

informasi yang akurat dan up to date 

kepada mahasiswa maupun masyarakat, 

kurannya SDM, dan politik pemerintah. 

Observasi, yang dilakukan untuk dapat 

mengamati secara secara langsung bahwa 

penurunan mahasiswa dapa disebabkan 
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oleh kenyamanan mahasiswa selama berada 

di kampus, sikap dan loyalitas dosen 

terhadap pekerjaan, disiplin waktu, 

kurannya sistem untuk mengontrol seluruh 

dosen, pegawai dan teknisi, minimnya kerja 

sama antara universitas, institusi 

pemerintah dan swasta baik dalam maupun 

luar negeri untuk melakukan pelatihan 

kepada dosen, pegawai dan teknisi. 

Brainstoring, akurasi informasi yang 

dimiliki oleh dosen, pegawai dan teknisi, 

karena informasi tidak terpusat, kualifikasi 

dan profesional dosen, pegawai, dan 

teknisi, perencanaan pengembangan 

kreatifitas dalam program studi, kurikulum, 

sinkronisasi penilaian dan evaluasi untuk 

mahasiswa, manajemen keuangan 

unversitas dengan sistem transparansi, 

teknologi informasi untuk memfasilitasi 

baik dalam mengelolah riset, mengelolah 

nilai, data mahasiswa, dosen, pegawai dan 

sumber daya lainnya, informasi promosi, 

yang efektif, dan informasi yang menjamin 

keamanannya. Documenting, dari 

dokumentasi yang dapa menunjukkan 

bahawa penurunan mahasis terjadi setiap 

tahun, dan kondisi lapangan terjadi 

kekurangan fasilitas baik itu fasilitas 

umum, baik falitas berupa fisik maupun 

non fisik. 

Proses elaborasi merupakan hasil yang 

didapat berdasarkan hasil eksplorasi, materi 

yang dimuat dalam proses elaborasi ini 

adalah berisi tentang permasalahan 

penurunan jumlah mahasiswa.  

Pertanyaannya adalah mengapa terjadi 

penurunan jumlah mahasiswa bukan hanya 

untuk calon mahasiswa baru tetapi terjadi 

juga untuk mahasiswa aktif yang drop out 

dan cuti kemudian tidak aktif lagi. Dari 

data-data di lapangan dapat menunjukkan 

beberapa permasalahan dan sebagai 

penentuan solusi untuk permasalahan. 

Masalah ini mengenai penurunan jumlah 

mahasiswa baik mahasiswa baru yang 

mendaftar maupun mahasiswa aktif yang 

drop out. Permasalahan ini dan disebabkan 

oleh faktor internal faktor eksternal dapat 

dijelaskan pada gambar berikut:  

Data Observasi 

Data 

Wawancara

Hasil 

eksplorasi

Data store

Tacit 

Knowledge 

Brainstorming 

Dokumenting 

 

Gambar 7: Proses Elaborasi 

Setelah menemukan materi dalam 

proses elaborasi maka dilakukan 

brainstorming dengan aktor untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki mengenai permasalahan 

penurunan jumlah mahasiswa, curah 

pengalaman yang dimiliki sesuai dengan 

materi yang disiapkan pada awal.  

 

c. Execute (Eksekusi) 

Proses ini merupakan tahap ketiga dari 

proses explore dan elaborate atau tahap 

akhir dapat digambarkan sebagai berikut: 

Explore Elaborate 

Knowledge 

Observasi dan 

wawancara

Brainstorming 

and 

dokumenting

Knowledge 

creating 

Knowledge 

capture

Knowledge 

sharing

Tacit 

knowledge

Explicit 

knowledge 

Execute 

Gambar 8: Proses execute 
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Proses explore dan elaborate dilakukan 

untuk menhasilkan materi yang berisi 

tentang penurunan jumlah mahasiswa. 

Proses hasil eksplorasi didapat dari 

kolaborasi data, observasi dan wawancara 

yang merupakan hasil pembahasan dari 

permasalahan penurunan jumlah mahasiwa 

dan elaborasi data Brainstorming and 

dokumenting. Proses execute merupakan 

tahap terakhir dari teknik penangkapan 

pengetahuan berdasarkan teknik explore 

dan elaborate yang  menhasilkan explicit 

knowledge dari aktor. 

 

d. Usulan Solusi 

Penurunan jumlah mahasiswa menjadi 

tanggung jawab semua stakeholder. 

Dengan persaingan dalam dunia pendidikan 

terutama universitas swasta yang semakin 

ketat maka stakeholder dituntut untuk 

memiliki modal intelektual yang kuat dan 

menganut sistem yang terbuka untuk 

merespon semua keinginan dan kebutuhan 

para pemangku kepentingan yang efektif 

dan efisien, khususnya bagi mahasiswa dan 

masyarakat. Struktur organisasi harus 

mendorong dengan penciptaan budaya 

pebelajaran (learning culture), yang kreatif, 

inovatif dan efisien dalam proses berbagi 

pengetahuan antara individu sehingga 

semua pegawai, dosen, dan teknisi  

menyadari dan  memahami peran mereka 

secara keseluruhan. UNITAL mampu 

bersaing jika mampu menawarkan produk 

yang berkualitas atau pelayanan yang 

bernilai tambah yang diinginkan oleh 

mahasiswa dan masyarakat. Solusinya 

adalah menggunakan Knowledge 

Management System (KMS) yang mengacu 

pada teknologi inovatif seperti internet, 

extranet, dan data warehouse untuk 

mempermudah dan memperlancar 

komunikasi KM antara didalam dan keluar.  

Konsep kampus yang didukung dengan 

free internet, terutama portal website dan 

website penerimaan mahasiswa. Website  

akan lebih menekankan pelayanan untuk 

mahasiswa baru yang mencari informasi 

pendaftaran dan dapat melakukan 

pendaftaran online, untuk bagian 

penerimaan mahasiswa baru akan lebih 

mudah mengontrol data mahasiswa baru 

yang mendaftar dan efektif untuk 

melakukan pelaporanya. Penggunaan 

Sistem Informasi untuk mencatat, 

pemrosesan, transaksi keuangan yang 

efisiensi dan transparan. Informasi data 

mahasiswa akan membantu tenaga 

administrasi, akademik, keuangan, 

kemahasiwaan dan pemberi hibah atau 

pemangku kepentingan, dan juga dapat 

menghasilkan data mahasiswa [14].  

Faktor pendukung tercapainya 

infrakstruktur Teknologi Sistem Informasi 

seperti web akademik, sms center, mobile 

acces, e-mail. Persediaan jaringan internet 

akan dapat memudahkan pengguna dalam 

mengakses informasi melalui berbagai 

macam device seperti, laptop, komputer, 

hadphone, dan tab.  
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Gambar 9. Konsep Sistem Informasi PMB UNITAL 

System
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Gambar 10. Use Case PMB UNITAL 

Sistem akademik yang diusulkan  pada 

skema diatas ini dapat menggambarkan 

bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

mahasiswa dalam pelayanan yang 

terkomputerisasi dapat meningkatkan 

kinerja dalam pelayanan, kualitas sumber 

daya manusia dan meningkatkan daya saing 

maka informasi akademik dalam 

pengelolaan data mahasiswa baru, yang 

dialokasikan kepada setia fakulta/jurusan, 

Dengan sistem informasi PMB maka dapat 

membantu pengelolaan data mahasiswa 

baru dengan efektif dn efisein. Calon 

Mahasiswa baru dapat mengakses 

informasi PMB, informasi mengenai 

fasilitas umum kampus, melakukan 

pedaftaran secara online, ujian online dan 

dapat bertanya melaui chating. Masyarakat 

umum dapat mengakses informasi 

mengenai UNITAL pada umumnya. 
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Gambar 11: Skema Jaringan Keseluruhan yang Diusulkan 

Dengan implementasi sistem informasi 

akan dengan mudah KM dikordinasikan 

dengan sistematis dari suatu proses 

organisasi dan individu. Teknologi dapat 

memberi nilai tambah melalui pemikiran 

inovasi dan melalui Teknologi Informasi 

semua pengetahuan dapat diinklusifkan dan 

dielaborasi untuk menyusun strategi jangka 

pendek, menengah dan jangka panjang 

[15].  

 

4. Kesimpulan 

Untuk menangani kasus penurunan 

jumlah mahasiswa, maka rektor, wakil 

rektor (WK) rektor, dosen, dan pegawai 

telah memiliki Knowledge creating, 

sebagai pengetahuan yang dimiliki bersama 

selama berada di UNITAL. Dalam 

knowledge sharing melalui rapat evaluasi 

pada tingkat rektorat dan fakultas tetapi 

dalam hasil evaluasi tersebut tidak 

ditangkap untuk menjadikan dokumen 

penting bagi organisasi untuk digunakan 

dalam pengambilan keputusan. Dengan 

menggunakan metode knowledge capture 

dan teknik explore, elaborate dan execute 

maka telah berhasil mengambarkan kondisi 

permasalahan, proses penangkapan 

pengetahuan dan proses penyatuan 

pengetahuan. Disarankan untuk UNITAL 

dapat meningkatkan daya tanggap 

pengelola untuk melakukan pelayanan 

keluhan mahasiswa, mengupayakan 

pelatihan secara berkala kepada seluruh 

staf, teknisi maupun tenaga pendidik. 

Membangun sistem informasi yang 

memberikan informasi, kepimpinan, sistem 

pengelolaan, penjaminan mutu,  mahasiswa 

lulusan, SDM, kurikulum, suasana 

akademik, pembiayaan, sarana dan 

prasarana, Sistem Informasi penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, kerjasama 

dan layanan Teknologi Informasi untuk 

memfasilitasi calon mahasiswa baru untuk 

mengakses informasi pendaftaran dan juga 

dapat melakukan pendaftaran online.  
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