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Abstract 
This research was conducted to implement Knowledge Capture (KC) in the university promotion 

department with case studies on Bagian Promosi dan Hubungan Luar (BPHL) as part of a promotional 
for Satya Wacana Christian University (SWCU). Application of Knowledge Capture (KC) in this research 
produce BPHL KC modeling that can also be used as a reference model for promotion department of 
other universities. The methods used in this study refers to Soft Systems Methodology (SSM) with the 
addition of measures adapted to the case studies. The stage of this research was analyzed by using 
CATWOE for the holons which are found in the case studies, BPHL KC model is built by implementing 
role of human, process, and technology as the factors that creates knowledge management, analyzing the 
holons based on BPHL KC model. The model in this research can facilitate the process of catching and 
documenting of knowledge from promotion activities, hopefully will have an impact on improving the 
quality of universities in promotion activities. 
Keywords: Knowledge Capture, university promotion department, Soft Systems Methodology, 
CATWOE 

 
Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan Knowledge Capture (KC) di bagian promosi 
universitas dengan studi kasus di Bagian Promosi dan Hubungan Luar (BPHL) sebagai bagian yang 
menangani promosi untuk Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Penerapan Knowledge Capture 
(KC) dalam penelitian ini untuk menghasilkan pemodelan KC untuk BPHL, yang dapat juga digunakan 
sebagai model acuan untuk KC di bagian promosi universitas lainnya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini mengacu pada Soft Systems Methodology (SSM) dengan penambahan langkah-langkah yang 
disesuaikan dengan studi kasus. Dalam tahapan penelitian ini dilakukan analisis CATWOE terhadap 
holons yang ditemui di studi kasus, membangun model KC BPHL dengan menerapkan peran manusia, 
proses, dan teknologi sebagai elemen pembentuk pengelolaan pengetahuan, kemudian menganalisis 
holons berdasarkan pemodelan KC yang dihasilkan. Pemodelan yang dihasilkan berupa model yang dapat 
memfasilitasi proses penangkapan dan pendokumentasian pengetahuan dari kegiatan promosi, sehingga 
diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas kegiatan promosi di unversitas. 
Kata Kunci: Knowledge Capture, bagian prmosi universitas, Soft Systems Methodology, 
CATWOE 
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1. Pendahuluan 
Universitas khususnya universitas swasta membutuhkan mahasiswa untuk 

mendukung penyelenggaraan pendidikan yang diberikan serta sebagai sumber 
pendapatan terbesar dalam universitas tersebut. Mahasiswa menjadi obyek utamanya. 
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Banyak sedikitnya mahasiswa yang masuk dalam universitas  menjadi hal penting dan 
perlu dikelola. Mahasiswa yang mendaftarkan diri pada umumnya adalah mahasiswa 
yang sebelumnya telah diperkenalkan tentang universitas tersebut. Sehingga banyak 
sedikitnya mahasiswa yang masuk tergantung dari promosi-promosi yang dilakukan. 
Oleh karena itu, universitas khususnya bagian promosi universitas harus 
memperkenalkan dirinya secara baik agar dikenal baik oleh masyarakat dan menarik 
perhatian calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri. Berbagai bentuk upaya promosi 
yang dilakukan bagian promosi universitas selalu melibatkan banyak orang. Dengan 
demikian banyak pengetahuan yang muncul dari kegiatan-kegiatan tersebut, baik itu 
dari pegawai-pegawai yang bekerja dan pernah bekerja di bagian promosi, masyarakat 
di target-target promosi, maupun pihak-pihak yang turut membantu kegiatan promosi 
(fakultas, sekolah, dan tender). 

Pengetahuan-pengetahuan yang terbentuk selama promosi diharapkan dapat 
direkam secara maksimal oleh BPHL untuk dijadikan kekayaan yang dapat 
dimanfaatkan selama menjalankan kegiatan promosi. Agar dapat dimanfaatkan, maka 
knowledge yang muncul dalam BPHL harus ditangkap dan direkam terlebih dulu. 
Dengan demikian akan diterapkan konsep Knowledge Capture (KC) untuk BPHL.  

Soft System Methodology (SSM) dipilih sebagai pendekatan untuk memberikan 
gambaran secara menyeluruh tentang situasi di BPHL sehingga proses capturing 
knowledge dapat dilakukan lebih maksimal. Dalam beberapa penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa SSM cocok diterapkan untuk memodelkan 
pengelolaan pengetahuan dalam organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukkan 
untuk menghasilkan sebuah model yang dapat digunakan untuk capturing knowledge 
dengan memanfaatkan SSM sebagai metode penyelesaian. 

Pemodelan Knowledge Capture di BPHL UKSW ditujukan untuk menghasilkan 
suatu model implementasi dan menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan 
Knowledge Capture untuk bagian promosi yang dapat dimanfaatkan oleh bagian 
promosi di universitas-universitas lain, khususnya universitas swasta, guna 
meningkatkan strategi promosi yang dapat memperkenalkan universitas dengan baik 
kepada masyarakat sebagai targetnya. 

Perhatian utama dari model Knowledge Capture yang akan dirancang adalah 
model yang dibangun dapat memfasilitasi proses penangkapan dan pendokumentasian 
pengetahuan dari kegiatan promosi, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dan akan 
berdampak pada peningkatan kualitas kegiatan promosi di unversitas. 
 
2. Tinjauan Pustaka 

Dalam jurnal yang berjudul Knowledge Management  Model and Strategy of  
Genetic Resources and Traditional Knowledge in Indonesia membahas model 
Knowledge Management dan strategi yang cocok menerapkan pengelolaan sumber daya 
genetik dan pengetahuan tradisional di Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah 
menyediakan ketersediaan model pengelolaan pengetahuan dan strategi genetik sumber 
daya dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Penelitian ini 
menerapkan Soft System Methodology dengan menggunakan data dan informasi dari 
lembaga penelitian [1].  

Penelitian terdahulu lainnya yang terkait yaitu jurnal yang berjudul Designing 
The Human Stress Ontology: A Formal Framework to Capture and Represent 
Knowledge about Human Stress. Hasil penelitian dalam jurnal terkait ini adalah 
ontologi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang stres manusia [2]. 
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K now ledge  
Knowledge diartikan sebagai transisi dari data yang membentuk informasi, 

kemudian informasi dipilah berdasarkan kebutuhan dan kegunaan menjadi pengetahuan 
(knowledge). Selain itu knowledge dapat dipandang sebagai informasi yang mengubah 
seseorang atau organisasi untuk menjadikan informasi tersebut sebagai dasar  dalam 
bertindak atau mengambil keputusan dengan cara yang lebih efisien. 

Dibedakan dua kelompok besar dalam knowledge, yaitu [3]:  
- Explicit Knowledge 

Pengetahuan yang dapat dikodifikasikan ke dalam kata-kata, angka, serta dapat 
disampaikan dalam bentuk ilmiah, manual, pola, dan sebagainya. Sehingga mudah 
ditransfer kepada orang lain lewat berbagai media.  

- Tacit Knowledge 
Pengetahuan yang ada dalam benak manusia dalam bentuk intuisi, kemampuan, 
nilai dan kepercayaan yang sangat sulit untuk dirumuskan dan dibagikan pada 
orang lain. 

 
K now ledge Capture  (KC) 

Knowledge Capture adalah teknik yang digunakan untuk mendukung proses 
memunculkan pengetahuan eksplisit atau tacit dari orang-orang, artefak, atau entitas 
organisasi. Teknik ini mengandalkan mekanisme dan teknologi untuk mendukung 
eksternalisasi dan internalisasi [4]. Ada dua teknik untuk mendukung Knowledge 
Capture yaitu strories dan interview. Stories berarti bercerita dan saling berbagi tentang 
pengalaman dan pengetahuan sehingga organisasi dapat saling belajar dari anggota 
organisasi. Interview terbagi dua jenis yaitu terstruktur dan yang tidak terstruktur. Untuk 
yang tidak terstruktur, knowledge developer dapat mengeksplorasi masalah. Untuk yang 
terstruktur dapat dibagi menjadi pertanyaan terbuka dan tertutup [4]. 

Knowledge Capture dan Codification merupakan fase pertama dari siklus 
Knowledge Management, yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge 
sehingga dapat menjadi explicit dan explicit knowledge menjadi terorganisasi dan 
terkodifikasi. Tahap ini masih pada tahap mendapatkan identifikasi, belum sampai pada 
penciptaan pengetahuan. Jika tahapan ini berhasil maka dilanjutkan dengan knowledge 
sharing dan dissemination lalu knowledge acquisition dan application [4].  

Tacit knowledge codification dapat dilakukan dengan mengubahnya ke dalam 
repositori pengetahuan, yang berupa fakta dan aturan yang jelas dan mudah dipahami, 
yang meliputi procedural dan declarative knowledge [4].  

Explicit knowledge codification merupakan upaya untuk menjadikan 
pengetahuan menjadi tangible dan explicit ke dalam dokumen sehingga dapat 
dikomunikasikan lebih luas dan murah. Kualitas kodifikasi meliputi akurasi, kemudahan 
dibaca dan dipahami, diakses, kemutakhiran dan kredibilitasnya [4]. 
 
 
Soft Sy stems Methodology  (SSM) 

Soft Systems Methodology (SSM) adalah sebuah pendekatan yang digunakan 
untuk mengatasi berbagai masalah baik yang besifat soft systems (misalnya yang 
berkaitan dengan masalah sosial, organisasi, pendidikan) maupun hard systems 
(misalnya yang berkaitan dengan sistem komputer, sistem informasi, sistem 
telekomunikasi) yang berhubungan dengan aktivitas manusia. SSM dapat menghasilkan 
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pemodelan sistem aktifitas manusia yang menggambarkan prinsip, aturan, dan 
hubungan para stakeholder dalam organisasi. 

Terdapat tujuh tahapan dalam SSM [5] yang tertera pada Gambar 2.1. 
 

 
Gambar 1 The seven-step activity model of SSM [5] 

 
Penjelasan Gambar 1 dipaparkan di bawah ini. 

a) Enter the problem situation 
Pada bagian pertama dari tahap ini, dibuat identifikasi dan deskripsi singkat 
tentang situasi yang ada dalam organisasi. 

b) Express the problem situation 
Tahap kedua, mengumpulkan data & informasi yang selanjutnya dituangkan 
dalam bentuk rich picture. 

c) Formulate Root Definitions of relevant systems 
Tahap ketiga yaitu membuat Root Definitions  (RD) yaitu menjelaskan proses 
(transformasi) untuk mencapai tujuan. RD biasanya dimulai dengan kalimat 
‘Sistem untuk …’. Analisis terhadap RD dilakukan dengan menggunakan 
mnemonik CATWOE, yang terdiri dari: 
- Customers. Pihak-pihak yang mendapatkan manfaat atau keuntungan dari 

transformasi ini. 
- Actors. Pihak yang memfasilitasi transformasi ini kepada customers. 
- Transformation. Perubahan yang ingin dicapai, biasanya mendefinisikan 

kondisi awal dan kondisi akhir yang akan dicapai. 
- Weltanshauung (world view). Pandangan umum atau hal-hal yang 

memberikan alasan mengapa transformasi ini perlu dilakukan. 
- Owner. Pihak yang dapat menghentikan transformasi tersebut. 
- Environmental constraints. Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi 

tetapi tidak mengendalikan sistem. 
d) Build conceptual models of the systems names in the Root Definitions 

Pada tahap keempat, dibangun model konseptual berdasarkan tahap ketiga. 
Model konseptual adalah representasi grafis dari perspektif pada RD. Langkah 
pertama dalam menggambar model adalah mengidentifikasi semua kata kerja 
dalam RD, kata kerja yang dapat mewakili beberapa bentuk kegiatan. Untuk 
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setiap kata kerja ada setidaknya satu kata benda atau kata ganti yang terkait 
(subjek atau objek kosakata) yang menunjukkan siapa yang melakukan suatu 
kegiatan atau yang penerima kegiatan. Perlu juga diperhatikan rincian dari setiap 
kegiatan yang diidentifikasi untuk memastikan bagaimana, kapan dan apa yang 
dilakukan. 

e) Compare the models with the real-world actions 
Tahap kelima yang dilakukan adalah membandingkan model konseptual dengan 
yang situasi yang digambarkan pada tahap kedua. 

f) Define possible changes which are desirable and feasible 
Tahap keenam yaitu dilakukan perubahan yang diinginkan. 

g) Take action to improve the problem situation 
Mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah. 

 
K now ledge  Goal  

Knowledge goal memberikan arahan pada knowledge management dan 
menentukan kemampuan yang harus ada dan berada pada level yang mana. Terdapat 3 
(tiga) macam knowledge goal yaitu normatif, strategic dan operational. Normatif 
knowledge lebih kearah pembangunan budaya yang berbasis knowledge di dalam 
perusahaan yang akan mendukung tercapainya strategic dan operational goal. 
Operational knowledge lebih ke arah pencapaian target operasional (jangka pendek) 
yang berpengaruh kepada posisi perusahaan di pasar. Strategic knowledge goal lebih ke 
arah merumuskan sasaran dan perbaikan serta target (jangka panjang) organisasi [6]. 
 
K now ledge  Management  

Knowledge Management (KM) adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan 
oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan 
mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di 
dalam organisasi [7].  
 
Pendekatan Pengembangan KMS 

Knowledge Management yang dilaksanakan dalam sebuah sistem disebut 
sebagai Knowledge Management System (KMS). Sebagian besar organisasi yang 
menerapkan KMS, menggunakan pendekatan 3 (tiga) cabang untuk mengelola 
knowledge yaitu manusia, proses, dan teknologi yang digambarkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Model Pendekatan KMS [8] 

 
Ontologi sebagai Basis Pengetahuan 

Ontologi di dalam KM dipakai sebagai alat untuk merepresentasikan 
pengetahuan dalam bentuk yang formal sebab ontologi dirancang untuk berbagai tujuan 
antara lain untuk mendukung sharing informasi. Setiap informasi berbasis pada konsep 
yang eksplisit ataupun yang implisit. Ontologi dapat digunakan sabagai landasan sistem 
reposiori knowledge. 



6 

 

Pengertian ontologi sangat beragam dan berubah sesuai dengan perjalanan 
waktu. Berikut ini adalah beberapa definisi ontologi. 
‐ Ontologi merupakan definisi dari pengertian dasar dan relasi vokabulari dari sebuah 

area sebagaimana aturan dari kombinasi istilah dan relasi untuk mendefinisikan 
kosa kata [9]. 

‐ Sebuah ontologi adalah spesifikasi formal dari sebuah konseptual yang diterima 
[10]. 

 Dalam membangun ontologi perlu diperhatikan prinsip fundamental dogmatis 
yang dapat membantu mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut [11]: 
‐ Tidak ada cara yang benar untuk memodelkan suatu ontologi – selalu ada alternatif 

yang layak. Solusi terbaik bergantung kepada jenis aplikasi dan ekstensi yang dapat 
diantisipasi. 

‐ Pengembangan ontologi merupakan suatu proses yang berulang. 
‐ Konsep dalam ontologi harus dekat dengan suatu objek (fisik atau logika) dan 

hubungan domainnya. Konsep ini kemungkinan besar berupa kata benda atau kata 
kerja di dalam pernyataan yang mendeskripsikan domain tersebut. 

 
3. Metodologi Penelitian 
 Metodologi penelitian yang digunakan dalam merancang model KC BPHL yaitu 
dengan menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM) dengan langkah-
langkah yang ditambahkan sesuai dengan studi kasus. Berikut ini akan dijelaskan 
langkah-langkah penelitian dalam kerangka penyelesaian masalah. 
 
Kerangka Penyelesaian Masalah 
 Perancangan model KC yang akan diselesaikan pada dasarnya mengacu pada  
pendekatan SSM. Akan tetapi ada beberapa proses yang ditambahkan guna 
menyelesaikan masalah dalam penelitian. Berikut ini akan dipaparkan kerangka 
penyelesaian masalah yang digambarkan dalam diagram pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Kerangka Penyelesaian Masalah 
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 Tahapan penyelesaian masalah  dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu 
proses analisis studi kasus dan pemodelan Knowledge Capture yang akan menjadi final 
model dari penelitian ini. Di dalam kerangka Gambar 5, beberapa proses diletakkan 
dalam kotak bergaris tebal, yang berarti proses tersebut diadopsi dari langkah dalam 
pendekatan Soft System Methodology. Penjabaran kerangka penyelesaian masalah pada 
Gambar 3 dengan analisis studi kasus akan dijabarkan tentang deskripsi situasi BPHL, 
mengekspresikan situasi BPHL danlam rich-picture, mengidentifikasi knowledge goal, 
mengidentifikasi kebutuhan knowledge BPHL, kemudian melakukan formulasi proses 
mencapai tujuan melakui root-definition, holons, dan framework untuk KM BPHL, 
setelah itu melakukan formulasi langkah pemodelan KC BPHL. Sedangkan pemodelan 
KC dikerjakan sebagai hasil analisis dalam penelitian. Berikut ini adalah penjabaran 
dari analisis studi kasus. 
 
Deskripsi Singkat dan Ekspresi Situasi BPHL 

Pada proses yang pertama, dilakukan penelitian di BPHL dengan metode 
wawancara dengan semua staf di BPHL yang menangani bagian promosi, dan diperoleh 
informasi diantaranya yaitu tugas dan tujuan BPHL, stakeholder dan perannya, serta 
program BPHL. 

Proses yang kedua dari tahapan ini, diekspresikan situasi BPHL dalam bentuk 
rich-picture yang dibuat dalam Gambar 4, dengan menggambarkan semua aktor yang 
ada pada keadaan sekarang BPHL, diurai juga beberapa pengetahuan yang dimiliki, 
serta kebutuhan knowledge tiap aktor belum terpenuhi.  
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Gambar 4 Rich-picture Situasi di BPHL  
 

Keterangan Gambar 4 dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1 Tabel Keterangan Rich Picture 

Simbol Keterangan 

 
Pelaku-pelaku yang terkait dengan promosi. 

 Garis yang menyatakan elemen yang saling berhubungan. 

 
Jenis kegiatan yang dilaksanakan. 

 
Arah yang menyatakan unsur yang menyampaikan informasi 
promosi. 

 Arah kemana informasi disampaikan. 

 Garis yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan oleh pelaku. 
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Pelaku yang terkait dari kegiatan. 

 
Menunjukan apa yang diketahui tiap pelaku. 

 
Keadaaan yang menggambarkan kebutuhan tiap pelaku tapi belum 
terpenuhi. 

 
Gambar 4 menjelaskan situasi di BPHL dalam bentuk rich-picture, dimana 

dijelaskan tentang pelaku-pelaku yang terlibat dalam aktifitas promosi BPHL. Pelaku 
berasal dari dalam BPHL (manajer, kepala bagian, desk operator, designer, sales 
excecutive, SPT, dan fasilitator) dan pelaku yang berasal dari luar BPHL (fakultas, 
tender, sponsor, kompetitor, calon pendaftar, dan pihak yang menghubungkan calon 
pendaftar dengan BPHL yaitu kepala sekolah atau guru BK). Rich-picture memberikan 
pemetaan tentang keterkaitan pelaku-pelaku promosi, apa yang diketahui tiap pelaku, 
dan keadaan yang menggambarkan kebutuhan tiap pelaku yang belum terpenuhi. Selain 
itu, juga digambarkan tentang jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan yaitu expo, 
visitasi, presentasi, iklan, dan pengadaan seminar untuk guru-guru sekolah, dimana 
kegiata promoi tersebut ditujukan kepada calon pendaftar dan kepala sekolah atau  guru 
BK. 
 
4. Analisis dan Pembahasan  

Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran kerangka yang tepat dalam 
pembangunan model konseptual. Model konseptual terdiri dari faktor-faktor yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan (Root Definition). Selanjutnya dibuat model 
penerapan yang disarankan untuk mencapai knowledge goal berdasarkan model 
konseptual yang didapat, kemudian dibandingkan dengan holons guna pencapaian 
pengelolaan knowledge di BPHL. 
 
Analisis CATWOE 

Berdasarkan beberapa holon yang dijabarkan sebelumnya, analisis CATWOE 
untuk tiap holon dipaparkan dalam bentuk Tabel 2. 

Tabel 2 Tabel Analisis CATWOE 

1 

Holon 1 
Para pelaksana promosi mengetahui keadaan tempat 
target promosi dan prosedur tidak tertulis apa saja 
yang perlu dilakukan saat promosi. 

 Customer SE, SPT dan fasilitator. 
 Actors SE, SPT, fasilitator dan bagian promosi fakultas. 

 Transformation Customers yang semula tidak dapat share pengalaman 
menjadi costumers dapat share pengalaman. 

 Weltanshauung Tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan 
promosi. 

 Owner BPHL 

 Environment Kesulitan untuk merekam pengalaman yang sudah 
diperoleh selama promosi. 

2 Holon 2 

Pengalaman serta usulan kebutuhan dari para 
pelaksana promosi di lapangan maupun di kantor dapat 
disimpan dan dijadikan sebagai pengetahuan untuk 
melakukan perbaikan. 
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 Customer BPHL 
 Actors BPHL 

 Transformation 

Sistem yang dapat merekam keterangan tentang 
keadaan tempat-tempat target promosi dan 
pembelajaran yang diperoleh saat pelaksanaan 
promosi. 

 Weltanshauung Bagian promosi  tidak membuang pengetahuan-
pengetahuan yang seharusnya diperoleh. 

 Owner BPHL 

 Environment Tidak ada sarana yang merekam pengalaman yang 
sudah diperoleh selama promosi. 

3 

Holon 3 

Desk operator dapat memperkirakan rencana biaya 
penggunaan materi promosi yang diperlukan untuk 
target promosi tertentu berdasarkan pengalaman 
promosi sebelumnya. 

 Customer Desk operator 
 Actors Desk operator, pelaksana promosi di lapangan. 

 Transformation Sistem yang dapat mengolah data materi promosi yang 
keluar dan yang masuk. 

 Weltanshauung Pemanfaatan dan rencana penganggaran yang efektif. 
 Owner BPHL 

 Environment Tidak semua pelaksana promosi melaporkan hasil 
penggunaan materi promosi. 

4 

Holon 4 Kepala Bagian mengetahui perlakukan promosi apa 
yang tepat bagi tempat-tempat target promosi. 

 Customers Kepala Bagian 
 Actors Desk operator, pelaksana promosi 

 Transformation 
Sistem yang mendata perlakukan yang sudah diberikan 
dan pendataan jumlah mahasiswa yang mendaftar dari 
perlakukan tersebut. 

 Weltanshauung Perlakuan promosi dapat dilakukan dengan efektif. 
 Owner BPHL 

 Environment Sistem mendata pendaftar secara keseluruhan, dan 
tidak diseleksi dari hasil perlakuan apa dan oleh siapa. 

5 

Holon 5 Komunikasi yang lancar antara BPHL dengan 
pelaksana promosi fakultas. 

 Customers Pelaksana promosi fakultas, BPHL 
 Actors Pelaksana promosi fakultas, BPHL 

 Transformation Sistem komunikasi yang dapat mengkoordinasi 
rencana promosi 

 Weltanshauung Pelaksana promosi fakultas tidak memperoleh 
informasi rencana promosi dari BPHL 

 Owner BPHL 

 Environment Kerja sama dan komunikasi yang lancar dari BPHL 
dengan pelaksana promosi fakultas. 

6 

Holon 6 
BPHL memiliki informasi yang berkaitan dengan 
lingkungan di sekitar UKSW, yaitu informasi tentang 
biaya hidup dan fasilitas di kota Salatiga. 

 Customers BPHL 
 Actors Mahasiswa dan alumni UKSW 
 Transformation Pengetahuan tentang pengalaman hidup di Salatiga 
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yang semula hanya dimiliki oleh fasilitator (mahasiswa 
dan alumni UKSW) saja, menjadi pengetahuan yang 
dibagikan ke BPHL. 

 Weltanshauung 
BPHL mempunyai informasi tentang kota Salatiga 
yang dapat dibagikan kepada sasaran calon mahasiswa 
baru. 

 Owner BPHL 

 Environment Fasilitas di kota Salatiga dapat berubah dari waktu ke 
waktu. 

 
Dalam Tabel 2, dijelaskan analisis dari enam holons yang diperoleh dari rich-

picture di penjelasan sebelumnya. Tiap holon dianalisis berdasarkan costumers, actors, 
transformation, weltanshauung, owner, dan environment. 
 
Model Konseptual KC BPHL 

Dari aktifitas BPHL yang dijabarkan, diperoleh beberapa unsur yang dapat 
membentuk model konseptual KC dibuat dalam Gambar 5. 

 
Gambar 5 Model Konseptual KC BPHL 

 
Gambar 5 merupakan model konseptual yang dibangun berdasarkan rincian 

aktifitas-aktifitas promosi dalam BPHL, yang kemudian menjadikan Root Definition 
sebagai perspektif umum yang akan dicapai. Untuk mencapai perspektif tersebut, 
dijabarkan faktor-faktor (dalam bentuk kata benda) pendukung pencapaian perspektif. 
Dalam SSM, model konseptual biasanya menggambarkan faktor-faktor dalam bentuk 
kata kerja atau aktifitas untuk tiap jenis pekerjaan, berupa hal-hal yang perlu dicapai 
untuk pencapaian Root Definition.  

Dalam penelitian ini, model konseptual dibentuk dalam kata benda, sebab tiap 
pekerja dalam BPHL bisa saja mengatur lebih dari satu faktor, dan tiap faktor bisa juga 
dikelola oleh lebih dari satu pekerja BPHL. Hal ini dapat menghasilkan model 
konseptual yang rumit untuk dipahami. Oleh karena itu, dibuat model konseptual dalam 
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bentuk kata benda dengan aktifitasnya yang diperoleh dari tahapan deskripsi situasi 
BPHL. 
 
Model K ow ldege Capture  untuk BPHL 

 
Gambar 6 Model Knowledge Management BPHL 

 
Gambar 6 menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan promosi ada elemen-

elemen  yang terkait dengan BPHL. Elemen ini terlibat dalam aktifitas BPHL, yang 
dibagi menjadi tiga kategori yaitu normatif, operational, dan strategic. Alasan 
pengkategorian ini disesuaikan dengan konsep knowledge goals menurut Probst. 
Dengan demikian, dapat dipasangkan secara setara antara sumber knowledge dengan 
hasil knowledge. Aktifitas BPHL menghasilkan perspektif yang diharapkan (disebut 
sebagai holon yang diacu dari SSM) yang berkaitan dengan kebutuhan knowledge.  

 Selain adanya holon, aktifitas BPHL juga menghasilkan knowledge yang masih 
dalam bentuk tidak terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan teknologi berupa 
data manager dan report manager sebagai alat yang menjembatani proses perekaman 
knowledge ke dalam repositori dan proses penyeleksian terhadap dokumen knowledge 
yang berasal dari knowledge yang sudah terekam di dalam repositori knowledge. Di 
dalam repositori knowledge perlu dibuat ontologi sebagai suatu mekanisme yang dipilih 
untuk menstrukturkan data yang diperoleh dari Data Manager. 

Data manager dan report manager dibuat dalam bentuk software yang 
disesuaikan dengan knowledge yang berkembang. Dalam model KC BPHL, data 
manager dan report manager merupakan sebuah fungsi dan bisa saja terjadi perubahan 
dalam bentuk perangkat input dan bentuk laporan yang dihasilkan sesuai dengan 
perkembangan knowledge yang terjadi.  
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Repositori knowledge sebagai aspek penting untuk mendukung tersimpannya 
knowledge yang dimiliki oleh BPHL dalam bentuk yang terstrukur. Karena itu, dalam 
repositori knowledge digunakan ontologi untuk dapat berfungsi sebagai tata bahasa yang 
disediakan terkait dengan knowldege yang berkembang dalam BPHL. Sehingga 
diperlukan properti-properti dalam repositori, dimana properti tersebut dapat 
menstrukturkan knowledge yang ada di BPHL. Pengolahan tersebut yang akan berfungsi 
untuk menghasilkan dokumen knowledge dan diseleksi penggunaannya melalui report 
manager. Proses untuk menstrukturkan properti dalam repositori akan dibahas secara 
rinci selanjutnya. 
 Dokumen knowledge sebagai hasil knowledge yang dapat memperkaya BPHL 
dan membantu BPHL dalam menjalankan aktifitasnya. Di dalam knowledge goals diatur 
bahwa pencapaian terhadap pengelolaan knowledge dilakukan dalam tiga macam goals, 
yaitu normatif, operational, dan strategic. Dokumen knowledge dapat membantu 
aktifitas BPHL yang telah disesuaikan dengan konsep knowledge goals.  
 Dengan adanya hasil knowledge, dalam perkembangannya maka kualitas 
aktifitas BPHL menjadi lebih baik, sehingga akan lahir pola pikir dan pandangan baru 
yang berkembang. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan holon pada arah yang 
lebih baik. Siklus dalam model ini secara terjadi terus-menerus. 

 
Aktifitas BPHL 

Aktifitas BPHL dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu normatif, operational, 
dan strategic yang disesuaikan dengan konsep knowledge goals.  

Aktifitas normatif dalam BPHL merupakan aktifitas yang berkaitan dengan 
perilaku sehari-hari yang terjadi dalam BPHL selama melaksanakan kegiatan promosi. 
Aktifitas operational dalam BPHL yaitu aktifitas yang bersifat praktis dan berkaitan 
dengan operasional sehari-hari. Penjabaran aktifitas operational dalam BPHL dijabarkan 
dari aktifitas peluang sumber knowledge.  Aktifitas strategic adalah aktifitas yang di 
dalamnya  berkaitan dengan rencana-rencana jangka panjang atau proses penentuan 
program-program yang akan diambil disesuaikan dengan sumber daya yang ada. 
Aktifitas strategic dalam BPHL juga dijabarkan dari aktifitas peluang sumber 
knowledge.  
 
Data Manager 

Data manager adalah fungsi yang disediakan dalam bentuk software untuk 
menangkap knowledge yang masih dalam bentuk tidak terstruktur. Dibutuhkan proses 
untuk menstrukturkan knowledge menjadi bentuk data-data. Proses untuk menangkap 
knowledge yang muncul dari aktifitas BPHL akan dibagi berdasarkan elemen-elemen 
BPHL, dan dianalisis properti penyimpanan data yang perlu di dalam repositori 
knowledge, dan pemanfaatan knowledge (explicit dan tacit) yang dapat diperoleh, dari 
olahan data tersebut. Proses yang dapat dikerjakan yaitu untuk elemen inventarisasi, 
fasilitator, program promosi, evaluasi, training, komunikasi, anggaran, reward, fakultas, 
mahasiswa, target promosi, dan kerja sama eksternal (sponsorship dan tendership). 
Kemudian properti-properti yang diperoleh distrukturkan ke dalam bentuk konsep dan 
properti untuk repositori knowledge. 

 
Repositori K now ledge  

Repositori knowledge berguna untuk menyimpan data yang berasal dari hasil 
penstrukturan knowledge. Perancangan repositori knowledge menggambarkan dua 
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komponen dasar dari knowledge yaitu sebagai sebuah objek yang terdiri dari struktur 
dan konsep. Knowledge bersifat tidak terstruktur melainkan saling kait-mengait antara 
pengetahuan satu dengan pengetahuan lain. Penyimpanan dengan menggunakan fasilitas 
database management menjadi kaku dan memerlukan operasi penggabungan tabel yang 
kompleks. Karena itu diperlukan mekanisme yang dapat digunakan untuk mengelola 
data (sebagai pembentuk knowledge) sehingga pengetahuan dapat ditelusuri atau 
diakses dengan cepat. Ontologi ditujukan untuk menangkap knowledge dalam bentuk 
domain sehingga memberikan pemahaman tentang domain tersebut. 

Dalam penelitian ini repositori knowledge dirancang dalam bentuk ontologi. Di 
dalam ontologi dijelaskan konsep dan relasi antara satu domain dengan domain lainnya. 
Dengan demikian proses eksplorasi pengetahuan yang berkaitan dengan BPHL dapat 
dibuat lebih mudah dan lebih cepat. Untuk membangun ontologi BPHL, disiapkan 
konsep (kelas) yang dijelaskan dalam Tabel 3.  

Tabel 3 Konsep untuk Ontologi BPHL 
No. Konsep Penjelasan 
1 Eksternal BPHL Konsep yang terkait dengan hal-hal yang berasal dari luar 

BPHL 
2 Eksternal UKSW Konsep yang terkait dengan hal-hal yang berasal dari luar 

UKSW. 
3 Internal UKSW Konsep yang terkait dengan hal-hal yang berasal dari dalam 

UKSW. 
4 Internal BPHL Konsep yang terkait dengan hal-hal yang berasal dari dalam 

BPHL. 
5 Sponsorship Konsep tentang bekerja sama dengan BPHL dengan pihak 

luar yang turut membantu kegiatan promosi UKSW lewat 
kegiatan pihak luat tersebut. 

6 Penerima Sponsor Konsep tentang pihak yang telah menerima sponsor dari 
BPHL 

7 Target Promosi Konsep tentang pihak yang menjadi sasaran promosi BPHL 
8 Masyarakat Konsep tentang orang-orang yang akan mendapatkan 

informasi tentang UKSW. 
9 Pengunjung Expo Konsep tentang orang yang datang saat program expo 

dilaksanakan BPHL dan dianggap menerima informasi 
promosi tentang UKSW. 

10 Sekolah Konsep tentang sekolah yang menjadi target promosi 
BPHL. 

11 Tendership Konsep tentang kerja sama BPHL dengan pihak yang 
membantu menyediakan peralatan promosi UKSW. 

12 Kerja Sama Tender Konsep tentang kerja sama yang telah disetujui BPHL 
dengan Tender. 

13 Produk Konsep tentang produk atau peralatan yang diperlukan 
untuk kegiatan promosi oleh BPHL, dan produk yang 
disediakan oleh tender. 

14 Tender Konsep tentang identitas pihak yang menyediakan 
peralatan promosi universitas. 

15 Fakultas Konsep tentang jenis fakultas yang disediakan oleh 
universitas. 

16 Informasi Fakultas Konsep tentang informasi terkait fakultas. 
17 Tim Promosi Fakultas Konsep tentang orang-orang yang bekerja untuk 

mempromosikan fakultas secara khusus. 
18 Mahasiswa Konsep tentang orang-orang yang kuliah di UKSW. 



15 

 

19 Fasilitator Konsep tentang pihak yaang merupakan mahasiswa dan 
membantu BPHL dalam mempromosikan UKSW. 

20 Acara Konsep tentang kegiatan promosi yang telah dilaksanakan 
BPHL berdasarkan program promosi tertentu dan ditujukan 
untuk target promosi tertentu. 

21 Anggaran Konsep tentang pengeluaran yang terpakai untuk kegiatan 
promosi tertentu. 

22 Evaluasi Konsep tentang  
23 Inventaris Konsep tentang peralatan yang bermanfaat untuk kegiatan 

promosi BPHL. Terdiri dari peralatan yang sekali pakai 
atau habis pakai, dan peralatan yang dapat berkali-kali 
pakai atau tidak habis pakai. 

24 Komunikasi Konsep tentang komunikasi yang dilakukan oleh pihat-
pihat yang terkait dengan promosi UKSW. 

25 Answer Konsep tentang pertanyaan yang diajukan terkait kegiatan 
promosi. 

26 Forum Konsep tentang diskusi terhadap topik tertentu yang 
dilakukan pelaku kegaiatan promosi UKSW. 

27 Question Konsep tentang jawaban yang diberikan saat ada 
pertanyaan terkait kegiatan promosi. 

28 Sharing Konsep tentang pengetahuan yang saling dikomunikasikan 
pelaku promosi. 

29 Pegawai Konsep tentang orang yang bekerja dalam BPHL. 
30 Identitas Pegawai Konsep tentang identitas pegawai BPHL. 
31 Program Promosi Konsep tentang jenis program promosi yang dibuat BPHL 

untuk mencapai tujuan promosi. 
32 Reward Konsep tentang penghargaan yang dapat diperoleh oleh 

pegawai BPHL atas apresiasianya. 
33 Temuan Konsep tentang hal-hal baru yang ditemukan oleh BPHL 

baik berupa masalah maupun pemecahan. 
34 Ide Konsep tentang solusi terhadap masalah yang muncul 

dalam BPHL. 
35 Training Konsep tentang pelatihan yang perlu dilakukan oleh BPHL 

baik terhadap pegawai baru maupun fasiliator. 
 

Pembangunan hirarki kelas berdasarkan konsep yang dibuat, digambarkan dalam 
Gambar 7. 
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Gambar 7 Hirarki Kelas untuk Ontologi BPHL 

 
Ontologi untuk knowledge capture di BPHL perlu didefinisikan properti-

properti yang melekat pada masing-masing kelas untuk memberikan tambahan 
informasi pada kelas tersebut. Properti-properti yang didefinisikan terdiri atas Datatype 
Property dan Object Property. Perolehan properti-properti untuk tiap domain berasal 
dari analisis terhadap penstrukturan yang telah dibuat dalam Data Manager.  

 
Report Manager 

Report manager berfungsi untuk menghasilkan dokumen knowledge sesuai 
dengan kebutuhan pengguna knowledge sehingga banyak dokumen yang dihasilkan. 
Dalam pemanfaatannya tidak semua digunakan, perlu dipertimbangkan sesuai dengan 
kebutuhan dan diperlukan pengolahan data untuk menghasilkan dokumen yang sesuai. 
Berbagai macam teknologi pengolahan data dapat digunakan dan disesuaikan dengan 
kebutuhan. Pengolahan ini berfungsi untuk menyeleksi data yang akan diolah untuk 
menghasilkan dokumen knowledge. Untuk kasus ini, penyeleksian data dapat dipilih 
dari repositori knowledge dengan menggunakan OWL dan RDF. Jika terjadi perubahan 
knowledge dalam BPHL, maka harus diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian. 
 
K now ledge Goals  

Dokumen knowledge yang terbentuk dari proses sebelumnya dapat dimanfaatkan 
BPHL untuk mendukung pencapaian knowledge goals dalam tiga level yaitu normatif, 
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operational, dan strategic. Pencapaian terhadap tiap knowledge goal saling mendukung 
pencapaian terhadap knowledge goal yang lain. Berikut ini akan dijelaskan pencapaian 
di tiap goal. 
Normatif Knowledge Goal 

Pencapaian terhadap normatif knowledge goal terjadi saat pegawai BPHL 
terbiasa untuk menerapkan perilaku berbagi knowledge di dalam aktifitas normatif yang 
telah ada dalam BPHL dan juga dibuat prosedur-prosedur yang mendukung pencapaian 
knowledge goal pada level normatif. 

Pencapaian terhadap operational knowledge goal terjadi saat prosedur untuk 
berbagi knowledge melalui proses pendataan di data manager diikuti oleh pegawai 
BPHL. Selain itu, pegawai BPHL juga turut aktif dalam memanfaatkan dokumen 
knowledge yang dihasilkan untuk membantu BPHL dalam menjalankan aktifitas 
promosi sehari-hari. 

Secara umum, dengan adanya knowledge yang terekam secara terstruktur dan 
secara historis disimpan maka dapat dipergunakan untuk menghasilkan keputusan-
keputusan yang bersifat strategic. Misalnya dengan  melihat pola yang terjadi pada 
target promosi dengan banyaknya pendaftar dapat dipilih suatu bentuk program promosi 
yang tepat, dengan melihat inventaris promosi yang pernah dipakai untuk kegiatan 
promosi sebelumnya dapat dibuat strategi dalam perencanaan pengadaan inventaris 
promosi pada periode promosi berikutnya, dan melaksanakan promosi ke target promosi 
dengan cara yang tepat sesuai dengan pengalaman promosi sebelumnya ke target 
promosi tersebut. 
 
Analisis Model KM BPHL untuk Menjawab Holons  dalam CATWOE 

Holons - merupakan penjabaran dari Root Definition - yang dibentuk 
berdasarkan kondisi nyata yang diinginkan terjadi oleh BPHL. Model KC yang sudah 
dibangun mampu menjawab holons, dengan penjabarannya berdasarkan tiap holon 
sebagai berikut. 
Holon 1 

Para pelaksana promosi mengetahui keadaan tempat target promosi dan prosedur 
tidak tertulis apa saja yang perlu dilakukan saat promosi. Holon 1 dapat terjawab saat 
para pelaksana promosi mengakses dokumen knowledge dalam bentuk laporan yang 
dihasilkan dari repositori evaluasi yaitu: 

- Laporan hal-hal detail yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan program 
promosi tertentu di target promosi tertentu. 

- Laporan hasil pelaksanaan promosi yang telah dilakukan untuk melihat saran 
(masukkan) dan tingkat keberhasilan dari promosi yang telah dilaksanakan 
sebelumnya. 
Selain repositori evaluasi, para pelaksana promosi juga dapat mengakses 

repositori komunikasi dalam bentuk sharing dan forum, dimana pelaksana promosi 
dapat mencari atau me-request prosedur-prosedur untuk melaksanakan promosi dari 
anggota BPHL lain yang mempunyai pengetahuan tersebut. 
Holon 2 

Pengalaman serta usulan kebutuhan dari para pelaksana promosi di lapangan 
maupun di kantor dapat disimpan dan dijadikan sebagai pengetahuan untuk melakukan 
perbaikan. Holon 2 dapat terjawab saat para pelaksana promosi menyimpan 
pengetahuan dalam pengalaman yang dimiliki mengikuti struktur yang disediakan 
dalam properti-properti repositori knowledge. Usulan para pelaksana promosi dapat 
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disimpan di dalam repositori dengan domain komunikasi dan dapat diakses dalam 
bentuk dokumen knowledge yang berisi laporan diskusi yang ada dalam forum, di 
dalamnya memuat usulan baru, orang yang memberikan usulan, serta tanggapan dari 
pegawai BPHL lain terhadap usulan tersebut. 
Holon 3 

Desk operator dapat memperkirakan rencana biaya penggunaan materi promosi 
yang diperlukan untuk target promosi tertentu berdasarkan pengalaman promosi 
sebelumnya. Holon 3 dapat terjawab saat desk operator mengakses dokumen knowledge 
yang berasal dari repositori dengan domain inventarisasi. Di dalamnya terdapat laporan 
sebagai berikut. 

- Laporan total pemanfaatan inventaris di target promosi tertentu pada 
pelaksanaan promosi sebelumnya. 

- Laporan anggaran yang dipakai untuk pembuatan inventaris tertentu dengan 
jumlah tertentu sesuai dengan yang direncanakan. 

Holon 4 
Kepala Bagian mengetahui perlakukan promosi apa yang tepat bagi tempat-

tempat target promosi. Holon 4 dapat terjawab saat kepala bagian mengakses dokumen 
knowledge yang berasal dari repositori dengan domain program promosi dan target 
promosi. Di dalamnya terdapat laporan sebagai berikut. 

- Laporan sejarah jenis perlakuan promosi di target-target promosi tertentu. 
- Laporan keberhasilan kegiatan promosi berdasarkan total pendaftar yang 

mendaftar dari masing-masing target yang sudah diberikan promosi. 
Holon 5 

Komunikasi yang lancar antara BPHL dengan pelaksana promosi fakultas. 
Holon 5 dapat terjawab saat BPHL mengikuti prosedur komunikasi yang terdapat dalam 
pencapaian strategic knowledge goal. Dimana BPHL dapat berkomunikasi secara 
langsung dengan pelaksana promosi fakultas dalam bentuk langsung, melalui e-mail, 
atau menggunakan forum sebagai sarana komunikasi yang disediakan dalam repositori 
dengan domain komunikasi. Dalam forum terdapat properti yang menyimpan judul 
diskusi dan isi diskusi. 
Holon 6 

BPHL memiliki informasi yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar UKSW, 
yaitu informasi tentang biaya hidup dan fasilitas di kota Salatiga. Holon 6 dapat 
terjawab saat BPHL menyimpan knowledge berupa pengalaman hidup sebagai 
mahasiswa UKSW mengikuti properti yang disediakan untuk repositori dengan domain 
mahasiswa dan mengakses dokumen  knowledge dari domain tersebut, yang mempunyai 
laporan tentang pengalaman dan cara hidup sebagai mahasiswa UKSW. Knowledge ini 
dapat diperoleh dari mahasiswa yang sedang atau pernah kuliah di UKSW. 
 
5. Simpulan 

Pemodelan Knowledge Capture untuk bagian promosi universitas telah berhasil 
dibangun menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology dengan langkah-langkah 
yang telah disempurnakan sesuai dengan studi kasus. Pemodelan Knowledge Capture 
yang dihasilkan memuat elemen-elemen yang dianggap memberikan knowledge dalam 
BPHL serta proses-prosesnya yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan 
Knowledge Capture di BPHL. Proses pengelolaan knowledge untuk tiap elemen diatur 
berdasarkan knowledge goal. Hal tersebut dikarenakan pencapaian terhadap setiap 
knowledge goal, merupakan pencapaian terhadap Root Definition.  
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Elemen dalam model Knowledge Capture BPHL tidak dibuat berdasarkan 
pekerjaan yang ada dalam tiap jabatan, melainkan dari serangkaian aktifitas promosi 
yang dilakukan BPHL. Hal ini mengakibatkan ada elemen yang dapat ditangani oleh 
satu atau lebih jabatan dan ada jabatan yang menangani satu atau lebih elemen pemuat 
knowledge. 

Model Knowledge Capture yang dihasilkan menerapkan pendekatan knowledge 
management melalui penggabungan antara knowledge yang tersembunyi dalam elemen-
elemen yang dipaparkan dalam model, proses-proses yang dibuat untuk tiap elemen, 
dengan perancangan sistem berbasis teknologi. Model ini menghasilkan proses-proses 
untuk menangkap knowledge, menghasilkan dokumen-dokumen knowledge yang dapat 
dimanfaatkan oleh bagian promosi universitas, khususnya BPHL. 
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