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Knowledge management (KM) is an emerging concept in the field of management and widely adopted in 
organizations for enhancing organizational performance. This study discusses the readiness of higher 
education institution in implementing knowledge management. The study further focuses on knowledge 
management enablers which consist of organizational culture, organizational structure, people, and information 
technology. The sample are academic and non academic staff from the Faculty of Economics of one of 
universities in Central Java, Indonesia. Data was collected using a structured questionnaire and analyzed 
using discriptive statistical technique. The findings showed that the knowledge management enablers as a 
whole has reached its optimum condition, which indicates that the organization is ready to implement 
knowledge management. The study recommends that initiatives must soon be taken by the organization to adopt 
KM practices to gain more competitive advantage. 
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Pendahuluan 

Berbagai perkembangan yang terjadi pada dekade ini semakin menuntut perubahan dalam segala 
bidang kehidupan, akibat dari efek globalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sangat 
pesat. Tak terkecuali organisasi, terutama setiap organisasi yang ingin terns berada pada posisi unggul 
dan kompetitif, maka harus mampu beradaptasi dan berubah mengikuti perubahan zarnan. Pada 
dekade sebelumnya, organisasi yang dianggap unggul dan kompetitif ialah organisasi yang memiliki 
faktor-faktor produksi secara lengkap seperti modal, tanah, tenaga kerja, bangunan. Namun, pada saat 
ini, pola pikir seperti ini tidak lagi berlaku. Organisasi yang dianggap unggul dan kompetitif saat ini 
ialah organisasi yang mampu mengeksploitasi pengetahuan yang ada pada setiap sumber daya 
manusia-nya dan menggabungkannya menjadi penge,tahuan organisasi, dengan tujuan untuk mencapai 
keunggulan dan daya saing pada tingkat yang paling optimal (Malhotra 2000; Raharso 2009). 

Tuntutan perubahan secara tidak langsung memaksa setiap organisasi untuk meninggalkan paradigma 
resource-based competitivenesss, dan mulai untuk mempergunakan paradigma knowledge-based 
competitiveness (Yuliazmi 2005), yaitu meninggalkan tumpuan yang berpusat pada keunggulan 
sumber daya dan lokasi menuju tumpuan baru berupa pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sebagai sumberdaya pengetahuan. Fen omena inilah yang membuat konsep Knowlegde 
Management (Manajemen Pengetahuan) ramai diperbincangkan. Pengetahuan dinilai dapat menjadi 
senjata yang penting dalam mencapai dan mempertahankan competitive advantage suatu organisasi 
(Rastogi 2000; Senge 2000). 

Penciptaan pengetahuan pada suatu organisasi tidak dapat dilakukan secara instan, namun dibutuhkan 
proses dan faktor pemberdaya manajemen pengetahuan untuk mewujudkannya. Knowledge 
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Management (KM) masih merupakan sebuah konsep yang sulit untuk diimplementasikan dan masih 
memerlukan eksplorasi dan pengembangan yang lebih jauh (Siregar 2005). Tahapan untuk 
menciptakan pengetahuan pada organisasi dalarn konteks penerapan KM terdiri dari empat tahapan, 
dimana dimulai dari inisiasi unsur-unsur Enablers (pemberdaya) manajemen pengetahuan, 
selanjutnya faktor enablers ini akan menjadi pemicu terjadinya organizational knowledge creating 
process, yang kemudian menghasilkan kreativitas organisasi, yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi kinerjaorganisasi (Lee & Choi 2003 ). 

Knowledge Management enablers (pemberdaya KM) merupakan fondasi penting dalam pembentukan 
manajemen pengetahuan suatu organisasi. Hal ini dikarenakan pemberdaya mencakup pengukuran 
dinarnika dan interaksi antar manusia beserta aspek pendukungnya yang menggarnbarkan kesiapan 
sebuah organisasi dalam proses inisiasi KM (Anantatmula& Kanungo 20 l 0). Ibarat bangunan, tanpa 
adanya fondasi yang kokoh, bangunan semegah apapun tidak akan bertahan lama. keberadaan unsur 
pemberdaya yang tidak solid, kokoh, dan man tap, akan menyebabkan proses-proses inisasi selanjutnya 
tidak akan berjalan sempurna, yang akhirnya manajemen pengetahuan juga tidak akan terealisasi 
dengan baik. 

Perguruan Tinggi (PT) sebagai organisasi juga tidak dapat terlepas dari darnpak perubahan zaman. 
Perguruan tinggi adalah organisasi yang berperan sebagai ujung tombak pencetak agen-agen 
perubahan, dalam hal ini para mahasiswa yang berdaya cipta, berwawasan dan berkarakter unggul yang 
nantinya akan menjadi SDM yang akan meningkatkan daya saing suatu bangsa (Nation 
competitiveness). Melihat peran strategis yang dijalankan oleh PT, sudah menjadi syarat mutlak bahwa 
PT sebagai organisasi harus terus berubah, berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan peran yang 
diembannya. 

Pihak PT semakin dituntut meningkatkan standar kualitasnya sesuai dengan ketentuan BAN-PT. 
Mulai Januari 2010, BadanAkreditasi Nasional telah meningkatkanjumlah komponen akreditasi dari 
69 komponen menjadi 155 komponen (Irwandi 2008). Oleh karena itu, pihak PT perlu merubah 
paradigma lama yang selarna ini digunakan untuk menanggapi berbagai tantangan yang ada. Ini berarti 
KM merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi untuk diterapkan di Perguruan tinggi. Penerapan 
manajemen pengetahuan merupakan sebuah proses, maka PT yang semakin cepat mempersiapkan diri, 
semakin cepat pula dapatmenemukan best practice-nya (Blackman & Kennedy 2007; Raharso 2009). 

Penerapan KM di lingkungan perguruan tinggi terkesan sebagai sesuatu yang mutlak (natural), namun 
penelitian empirik penerapan KM di institusi pendidikan tinggi masih sangat terbatas (Absah 2008; 

· Anantatmula, 20 I 0; Shoharn & Peny 2009). Beberapa studi terbatas dalarn konteks negara barat 
menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat bertransisi dari institusi pengetahuan menjadi 
institusi pembelajar melalui penerapan KM. Perguruan tinggi yang menerapkan manajemen 
pengetahuan mampu menempatkan diri dengan baik dalam menjawab tantangan persaingan dalam 
industri pendidiJ¥m di era globalisasi saat ini. 

Berdasarkan Jatar belakang di atas, maka permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana 
kesiapan sebuah PT di Indonesia dalam menerapkan KM dilihat dari kesiapan KM enablers menurut 
persepsi anggota organisasi PT yang bersangkutan. Dalam penelitian ini difokuskan pada tanggapan 
berkaitan dengan kesiapan 4 faktor enablers yaitu: Culture, Structure, People, dan Technology 
Information. Secara umum diharapkan hasil penelitian empiris ini dapat memberikan gambaran 
mengenai kesiapan organisasi dalarn proses penerapan KM dan khususnya dapat menjadi masukan 
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bagi organisasi yang bersangkutan dalam melangkah menuju tahap implementasi KM lebih lanjut 
dalam upaya meningkatkan daya saing organisasi. 

Telaah Teoritis 
Manajemen Pengetahuan dan Faktor Enabler 

Menurut Lee & Choi (2003 ), KM merupakan rangkaian r.ha.pan dan proses pengembangan yang terdiri 
atas beberapa tahapan dimana semuanya terbubung antara satu dengan yang Iainnya, seperti yang 
terlihatdalam gambardi bawah. 
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Bagan di atas merupakan kerangka manajemen pengetahuan yang diibaratkan sebagai sebuah 
bangunan rumah. Fondasi merupakan bagian awal dari pembangunan, sekaligus merupakan bagian 
yang paling krusial dalam menentukan umur dari suatu bangunan rumah. Semakin kokoh fondasinya, 
maka rumah tersebut juga semakin dapat bertahan dari berbagai cuaca serta musim, oleh karena 
sokongan fondasi yang kuat diperlukan untuk mendukung bagian di atasnya. 

Tahapan manajemen pengetahuan terdiri atas faktor-faktor enablers (pemberdaya) sebagai fondasi, 
yang terdiri atas bel;>erapa elemen. Tahap selanjutnya ialah penciptaanlk:onversi pengetahuan 
sebagaimana dikemukakan oleh Nonaka dan Takeuchi (2004). Tahapan ketiga ialah knowledge 
management intermediate outcome, dimana hasilnya ialah kreativitas organisasi Kreativitas 
organisasi ini nantinya akan berpengaruh pada kinerja organisasi, sekaligus juga menjadi hasil akhir 
dari keseluruhan tahapan manajemen pengetahuan. 
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Seperti layaknya sebuah rumah yang kokoh, pembangunan manajemen pengetahuan yang terintegrasi, 
kokoh, dan bertahan dalam jangka panjang sangat bergantung pada bagaimana kesiapan dan 
keberadaan unsur-unsur pemberdaya (enablers) yang akan berinteraksi satu sama lain, sehingga akan 

membentuk kesatuan yang erat, dinamis, dan kaya dalam pembentukan pengetahuan yang baru. 
Dengan dem ikian kesiapan faktor pem berdaya tadi dapat menyokong terciptanya kreativ itas organ isasi 
yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja organisasi dalam menghadapi persaingan. 

Unsur-unsur Enabler (Pemberdaya) Manajemen Pengetahuan 

Faktor Enabler (Pemberdaya) KM meliputi setiap mekanisme yang terjadi di dalam organisasi yang 
mendorong terciptanya pengetahuan secara konsisten, dimana pengetahuan yang tercipta berfungsi 
merangsang terciptanya pengetahuan baru, menyimpannya, dan memungkinkan terjadinya pertukaran 
pengetahuan pada organisasi (Lee dan Choi 2003; Turban dan Aronson 2001). Beberapa penelitian 
terdahulu tentang KM telah menghasilkan sejumlah faktor pemberdaya implementasi KM. Elliot dan 
O'Dell ( 1999) melaporkan bahwa culture, struktur organisasi, teknologi dan people networks 
merupakan faktor pemberdaya KM. Selanjutnya Kumar dan Idris (2006) dalam penelitiannya terhadap 
institusi pendidikan tinggi di Malaysia menemukan bahwa team learning, leaderships, sistem 
organisasi yang tertata merupakan unsur pemberdaya KM. Yu, Kim & Kim (2004) meneliti sejumlah 
perusahaan di Korea dan melaporkan bahwa penerapan KM ditentukan oleh faktor seperti learning, 
communication, knowledge sharing , kualitas teknologi, dan managerial support. Hariharan (2005) 
juga menemukan sejumlah faktor yang hampir sama yang terdiri dari leaders hips, organization roles, 
people engagement dan technology enablement. Lee dan Choi (2003) telah mengelompokkan berbagai 
faktor pemberdaya KM kedalam 4 kelompok yaitu: Culture, structure, people dan technology yang 
dapat mengakomodir berbagai faktor-faktor yang dikemukakan para peneliti setelahnya. 

Tabell 
Studi Terdahulu tentang Faktor Pemberdaya KM 

KM Enablers Elliot& Lee& Choi Yo etal., Hariberan Kumar& 
O'Dell (1999) ~2003! ~2004) ~2005! idris {2006~ 

Culture Organization • Collaboration • Learning • Leaderships: • Leaderships 
culture • Trust • Knowledge strategic • learning 

• Learning sharing focus 
• leadershies 

Structure Organization • Centralization Organization organization 
structure • formalization roles system 

People People • T-shaped Team activity People 
networks skill engagement 

Technology ·Jrechnology IT support IT quality & Technology 
SDI!~rt erocess flexibility enablement 

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber 

Penelitian ini menggunakan kerangka faktor pemberdaya KM menurut Lee & Choi (2003) karena 
dalam kerangka ini telah mencakup sebagian besar unsur-unsur pemberdaya KM yang dikemukakan 
peneliti lainnya. Berikut akan diuraikan faktor pemberdaya KM yang terdiri dari Culture, Structure, 
P eo pie, dan Technology Information dengan elemennya msing-masing. 
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U nsur Organizational Culture 

Organizational Culture didefinisikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dalam upaya 
mencapai competitive advantage yang berkesinambungan (Elliot & O'Dell 1999; Lee & Choi 2003). 
Budaya yang sesuai perlu diterapkan pada organisasi dalam upaya mendukung anggota organisasi 
dalam menciptakan pengetahuan yang bam dan mampu memanfaatkan serta mendistribusikannya 
untuk memajukan organisasi. Menciptakan dari mempertahankan budaya berbagi pengetahuan 
bukanlah menjadi tugas yang mudah, karena membutuhkan kerja sam a dari selumh anggota organisasi. 
Oleh karena itu faktor culture dalam konteks penerapan KM di organisasi meliputi aspek 
collaboration, mutua/trust, learning, dan leadership. 

Berikut di bawah ini disajikan bagan untuk memperjelas pemahaman akan klasifikasi aspek 
organizational Culture: 

Gambar2 

Klasifikasi Aspek Organizational Culture 

Cullure 

Collaboration didefinisikan sebagai derajat dimana orang-orang di dalam organisasi sating membantu 
dalam menyelesaikan tugas mereka. Semakin tinggi tingkat kolaborasi yang terjadi di dalam suatu 
organisasi, maka semakin mudah terjadinya pertukaran pengetahuan, yang dimana hal ini menjadi 
prasyarat terjadinya penciptaan. pengetahuan Hal ini penting karena budaya yang kolaboratif 
menghilangkan hambatan dalam proses pertukaran pengetahuan, yaitu dengan mengurangi rasa takut 
dan menciptakan keterbukaan dalam tim. Tim yang kolaboratifjugaakan memperkecil perbedaan pada 
tiap individu, oleh karena akan terbentuk rasa sating pengertian lewat komunikasi yang supportif dan 
reflektif, sehingga dimungkinkan terciptanya pengetahuan baru. 

Mutual trust akan tercipta pada suatu organisasi ketika setiap anggota organisasi percaya akan 
integritas, kapabilitas dan karakter anggota lainnya (Lee & Choi 2003). Rasa saling percaya akan 
menciptakan dinamika organisasi yang penuh keterbukaan, substantif, dan berpengaruh positif 
terhadap proses pertukaran pengetahuan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan di dalam suatu 
organisasi, maka semakin tinggi pula keterlibatan tiap anggota organisasi dalam proses penciptaan, 
pertukaran, dan pem bag ian pengetahuan, serta mengurangi tingkat ketakutan akan resiko dalam tim. 

Learning dapat didefinisikan sebagai perubahan yang relatifpermanen dalam perilaku sebagai akibat 
dari pengalaman yang diperoleh seseorang (Robbins 200 l: 124). Pembelajaran pada organisasi 
melibatkan dinamika dan proses pembelajaran secara kolektif, baik yang teijadi secara alami maupun 
melalui program yang terencana. Learning merupakan aspek yang krusial di dalam penerapan 
manajemen pengetahtian, karena aspek ini membuka jalan bagi organisasi untuk memperoleh 
pengetahuan yang bam. Aspek ini menekankan pada pembelajaran dan pengembangan 
berkesinambungan, sehingga aktivitas penciptaan pengetahuan akan meningkat, dan setiap anggota 
organisasi dapat memainkan peran secara aktif dalam setiap prosesnya. Lee dan Choi (2003) 
berpendapat bahwa supaya penciptaan pengetahuan terjadi secara sempuma, maka organisasi harus 
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menanamkan budaya pembelajaran dengan kuat, serta memiliki program pendidikan, pelatihan, 
maupun mentoring untuk memperkuat budaya yang ada. 

Leadership didefmisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengembangkan individu 
dan tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi (Robbins 2001; Wood Wallace, 
Zeffane, Schermerhorn, Hunt dan Osborn 1998). Kepemimpinan seringkali dianggap sebagai 
pengendali terpenting di dalam penerapan manajemen pengetahuan yang efektif dari suatu organisasi. 
Kehadiran ahli manajemen dalam rangka menetapkan arah pengembangan inisiasi manajemen 
pengetahuan organisasi adalah penting agar semuanya berjalan secara efektif dan akuntabel (Hariharan 
2005; Kumar&Idris2006). 

Unsur Structure 

Struktur dari sebuah organisasi memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan 
dari proses inisiasi manajemen pengetahuan. Struktur ·organisasi akan berpengaruh terhadap cara 
mereka beroperasi, yang pada akhirnya juga turut mempengaruhi cara bagaimana pengetahuan 
diciptakan dan dibagi kepada seluruh anggota (Nonaka dan Takeuchi 1995). Struktur sebuah organisasi 
dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu sentralisasi dan formalisasi. 

Centralization mengacu pada sejauh mana proses pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu 
titik, biasanya terjadi pada aras manajerial yang lebih tinggi dari organisasi (Robbins 2001; Wood et al 
1998). Konsep sentralisasi mencakup kewenangan formal, yang merupakan hak yang melekat karena 
posisinya dalam organisasi. Sebuah organisasi dikatakan sangat tersentralisasi apabila keputusan
keputusan penting yang diambil manajemen puncak sangat sedikit mendapatkan masukan dari aras 
manajerial dibawahnya (Robbins 2001 ). Ketika otoritas pengambilan keputusan sangat terpusat, maka 
spontanitas, eksperimentasi, dan kebebasan berekspresi dari anggota akan berkurang (Graham & Pizzo 
1996; Lee & Choi 2003). Selain itu, struktur yang sangat terpusat akan menghalangi antar departemen 
dalam berkomunikasi · dan berbagi ide-ide baru. Tanpa aliran komunikasi dan ide secara 
berkesinambungan, penciptaan pengetahuan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, pengurangan tingkat 
sentralisasi pada suatu organisasi dapat mengakibatkan peningkatan penciptaan pengetahuan (Lee & 
Choi 2003; Stonehouse & Pemberton 1999; Teece 2000). 

Formalization mengacu pada dokumentasi tertu1is dari peraturan, prosedur, dan kebijakan untuk 
memandu perilaku dan pengambilan keputusan pada organisaasi (Wood et al1998). Sebuah organisasi 
dengan tingkat formalitas yang tinggi, akan membatasi kebebasan angggota dalam menentukan apa 
yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya, yang akan menghasilkan 
output yang konsisten dan seragam. Formalisasi akan sangat menghambat proses penciptaan 
pengetahuan, oleh karena penciptaan pengetahuan memer1ukan kreativitas dan penekanan yang 
minimal. Peningkatan fleksibilitas dalam suatu organisasi akan meningkatkan variasi dan 
keterbukaan, yang pada akhirnya meningkatkan penciptaan pengetahuan bam . 

People .J 

People merupakanjantung dari proses penciptaan pengetahuan sebagaimanaorang-orang menciptakan 
dan membagi pengetahuan (Lee & Choi 2003). Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dapat 
diperoleh organisasi dengan merekrut manusia yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan, yang 
oleh Leonard-Barton (1995) dinamakan dengan T-shaped skills. Manusia yang memiliki keahlian T
shaped tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang disiplin ilmu tertentu saja, tetapi 
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juga bagaimana disiplin ilmu yang mereka kuasai dapat dikombinasikan dengan disiplin ilmu lainnya. 
SDM dengan kemampuan demikian sangat penting dalam aktivitas penciptaan pengetahuan. 
Kemampuan yang mereka miliki merupakan aset pengetahuan yang dapat diintegrasikan untuk 
meningkatkan kinerja organisasi (Senge 2000; Lee & Choi 2003). Keterampilan ini pada akhirnya 
memungkinkan karyawan untuk mengembangkan kompetensi mereka pada beberapa disiplin ilmu, 
yang nantinya akan dapat mencipta.kan pengetahuan barn bagi organisasi (Madhavan dan Grover 
1998). 

Technology Information 

Technology Information (TI) melihat sejauh mana tingkat inisiasi KM didukung oleh penggunaan 
in strum en TI yang kuat (Gold et al. 200 I). Banyak peneliti menemukan bahwa saat ini TI telah menjadi 
elemen penting bagi penciptaan dan transfer pengetahuan (Gold eta/, 2001; Yu et al. 2004; Hariharan 
2005). TI begitu mempengaruhi proses penciptaan pengetahuan dalam berbagai cara seperti 
memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan dan pertukaran data dengan cepat dalam skala yang tidak 
praktjs di masa lalu, sehingga membantu mempercepat penciptaan pengetahuan dan proses 
pembagiannya (Yu et a/. 2004; Hariheran 2005). Kondisi ini sangat membantu anggota organisasi 
dalam mengakses pengetahuan yang diperlukan. Kesimpulannya, proses inisiasi KM akan lebih 
berhasiljika didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi dalam organisasi. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 
mengenai kesiapan unsur-unsur enabler (pemberdaya) penerapan KM di Jingkungan organisasi 
perguruan tinggi (PT). Oleh karena itu, unit analisis penelitian ini adalah sal8h satu fakultas sebuah 
perguruan tinggi di Jawa Tengah. Sedangkan satuan pengamatannya adalah karyawan akademik 
maupun non-akademik yang bekerja di fakultas tersebut yang secara keseluruhan berjurnlah 82 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah non-probability sampling, berupa saturation 
sampling, yaitu tekniksamplingdengan menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sam peL 

Teknik pengumpulan data menggunakan kwesioner tertutup dengan Iikert scale 1-5, dimana angka I 
mewakili jawaban sangat tidak setuju dan angka 5 mewakili jawaban sangat setuju dari setiap 
pemyataan yang dicantumkan di kuesioner. Kuesioner terbagi menjadi 4 bagian yang mewakili tiap 
aspek dari unsur pemberdaya KM yaitu aspek organizational culture, organizational structure, people, 
dan technology information yang mengadopsi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lee & Choi 
(2003). Agar tidak terjadi kesalahan interpretasi, maka setiap pemyataan yang ada disajikan dalam 
bahasa Inggris sesuai dengan bahasa aslinya. 

Hasil analisis data awal menunjukkan dari total 26 item pemyataan untuk mengukur variabel 
Organizational Culture, sejumlah 3 item tidak valid sehingga dikeluarkan dari analisis penelitian. 
Keempat aspek yang digunakan untuk mengukur Organizational culture kesemuanya memenuhi unsur 
reliabilitas dengan Cronbach a> 0.60, sebagai berikut: aspek Collaboration (Cronbach a= 0.82), 

Mutual Trust (0.87). Learning (0.83) dan aspek Leaderships (0.86). Untuk variabel Organizational 
structure, dari 12 item pemyataan yang diteliti, terdapat 2 item yang tidak valid. Dari sepuluh item 
pemyataan yang digunakan dalarn analisis data memperlihatkan nilai Cronbach a untuk aspek 
desentralisasi sebesar 0.77 dan aspek deformalisasi sebesar 0.82. Selanjutnya untuk variabel People 
dan Information Technology, semua item yang digunakan valid dan nilai cronbach a masing-masing 
adalah 0.83 dan 0.82. 
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Tingkat respon (response rate) dalam penelitian ini mencapai 47.56 persen, yaitu sejumlab 39 
kuesioner yang berbasil dikumpulkan kembali. Karakteristik responden antara lain adalab 34 
responden (87 persen) staf akademik dan 5 responden (13 persen) adalab staf non-akademik. 
Mayoritas responden tersebardengan rentangusia3l-50tahun (71.7 persen). Untukjenis kelamin, 

komposisi responden lelaki dan wanita bampir sama yaitu dengan perbandingan 51 % : 49%. Lebib 
dari setengah dari jumlah responden (59 persen) memiliki tingkat pendidikan formal Strata 2, dan 
sebanyak 28.20 persen responden lainnya berpendidikan formal Strata 3. U ntuk lebib jelasnya dapat 
dilibat dalam tabel berikut 

Tabell 
Tabel Tingkat Respon 

No Kategori Sub Kategori Frekuensi Persentase 
1 · Umur 20-30 Talmo 3 7,7 

30-40 Talmo 15 38,4 
40-50 Talmo 13 33,3 
>50 Talmo 8 20,5 

2 Jenis Kelamio Laid -Iaki 20 51 
Perempuan 19 49 

3 PekeDaan Dosen Manajemeo 16 41 

Dosen Akuntansi 7 17,9 
Doseo Ilmu Ekooomi 10 25,6 

Staff Administrasi 6 15,4 
4 Peodidikan Terakhir SLTA 3 7,7 

Sl 2 5,1 
S2 23 59 
S3 11 28,2 

Sumber: Analisis Data Primer 20 I 0 

Analisis dan Pembabasan 

Berdasarkan basil pengumpulan dan pengo laban data, berikut akan disampaikan basil penelitian yang 
diurai kedalam 4 aspek pemberdaya KM, yaitu Culture, Structure, People, Information Technology. 

Kesiapan Aspek Organizational Culture 

Aspek ini dijabarkan kedalam 4 elemen organizational culture, yaitu: Collaboration, Mutual Trust, 
Learning, dan Leadership. 

Collaboration J 

Secara keseluruban untuk aspek Collaboration, data yang diperoleb menunjukkan bahwa esponden 
menilai tingkat kolaborasi anggota organisasi di tempat kerja mereka termasuk tinggi (3 .56). Kalau 
dilibat per item pertanyaan, bampir semua item dinilai tinggi, kecuali item yang menyatakan bahwa 
tingkat kemauan untuk bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi, termasuk dalam kategori 
cukup dengan indeks 3, 08. 
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Tabel3 
Tanggapan terhadap Elemen Collaboration 

No Pernyataan: 
I I am satisfied by the degree of collaboration in my 

organization 
2 The members of my organization Are supportive 
3 The members of my organization Are helpful 
4 There is willingness to collaborate across 

organizational units within our organization 
5 There is willingness to accept responsibility for failure 

Sumber: Data primer diolah 2010 

Mutual Trust 

Rata-rata 

Tabel4 
Aspek Mutual Trust 

No Pertanyaan: Members of Your Organization ... 
6 Are genera/Jy trustworthy 
7 Have reciprocal faith in other members' intentions and 

behaviours 
8 Have reciprocal faith in others 'ability 
9 Have reciprocal faith in others' behaviours to work toward 

organi=ational goals 
10 Have reciprocal faith in others' decision toward 

organi=ational interests than individual interests 
II Have relationships based on reciprocal faith 

Rata-rata 
Sumber: Data primer diolah 2010 

Rata Rata 
3,56 

3,67 
3,77 
3,72 

3,08 

3,56 

Rata-rata 
3,87 
3,67 

3,62 
3,51 

3,36 

3,51 

3,59 

Kategori 
Tinggi 

Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

Cukup Tinggi 

Tinggi 

Kategori 
Tinggi 
Tinggi 

Tinggi 
Tinggi 

Cukup Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tingkat kepercayaan yang tinggi di dalam organisasi akan menciptakan iklim yang mendukung 
terjadinya penciptaan dan pertukaran pengetahuan. Untuk aspek Mutual Trust, secara rata-rata 
responden menilai bahwa tingkat sating percaya di antara anggota organisasi yang diteliti termasuk 
tinggi (3 .59). Perlu diperhatikan di sini bahwa hanya satu item yang dinilai "cukup tinggi" yaitu 
berkaitan dengan sating percaya diantara anggota organisasi terhadap keputusan orang lain yang lebih 
mengutamakan kepentingan organisasi ketimbang kepentingan individu. 

Aspek Learning 

Untuk aspek Learning, yaitu mengukur terjadinya proses pembelajaran bagi anggota organisasi untuk 
meningkatkan kinerja mereka, secara keseluruhan item hanya dinilai oleh responden 'cukup tinggi'. 
Perlu diperhatikan di sini bahwa dari 5 item pemyataan yang ditanyakan, hanya l item yang termasuk 
kategori tinggi, yaitu kesempatan menghadiri seminar. Namun untuk kegiatan menjalin relasi dengan 
pihak luar seperti community gathering dan sejenisnya, dinilai respondenjarang dilakukan. 

Gathering sangat penting di dalam upaya menciptakan pertukaran pengetahuan, oleh karena 
pengetahuan tidak hanya dimiliki dari dalam organisasi saja, namun juga dari pihak pihak ekstemal 
organisasi. 

189 



Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. XV No.2 September 2009: 181-196 

Tabel5 
Aspek Learning 

No Pertanyaa: My Organization .... 
12 Provides various formal training programs for performance of 

duties 
13 Provides opportunities for informal individual development other 

than formal training such as work assignments 
14 Encourages people to attend seminars, symposia, etc 
15 Provides various programs such as clubs and community 

gatherings 
16 Members are satisfied by the contents of job training or self

development programs 

Rata-rata 

Sumber : Data primer diolah 2010 

AspekLeaderships 

Rata-Rata Kategori 
3,26 Cukup Tinggi 

3.18 Cukup Tinggi 

3,92 Tinggi 
2.85 Rendah 

3,18 Cukup Tinggi 

3,28 Cukup Tinggi 

Salah satu aspek yang terdapat dalam elemen pemberdaya organizational structure adalah leaderships. 
Pimpinan diakui memiliki peran yang penting dalam terciptanya proses inisiasi KM, oleh karena 
otoritas dan wewenang yang dimiliki seorang pemimpin dalam mengupayakan sistem dan iklim yang 
kondusif dalam proses penciptaan pengetahuan. Pimpinan yang sadar perubahan akan terns berinovasi 
dan berinisiatif merangsang terjadinya pengetahuan yang barn dan berdaya tular di dalam 
organisasinya. 

Tabel6 
Aspek Leadership 

No Pertanyaan: The Leader of My Organization ... 
17 Arevisionary 
18 Commitment in actualizing the vision 
19 Focus and persistent in organization transformation 
20 Defining priorities in organization activities 
21 Active and personally involved in transformational 

process 
22 Formulating transformational strategies 
23 Recognize and appreciate people riffort and achievements 

Rata-rata 

Sumber : Data primer diolah 20 I 0 

Rata-Rata Kategori 
3,77 Tinggi 
3,64 Tinggi 
3,62 Tinggi 
3,72 Tinggi 
3,67 Tinggi 

3,72 Tinggi 
3,64 Tinggi 

3,68 Tinggi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata keseluruhan item, responden menilai kesiapan 
leaderships dalam menerapkan KM termasuk tinggi. Responden menilai pemimpin organisasinya 
( dalam hal ini dikan fakultas danjajarannya) memiliki kepemimpinan yang tinggi dalam hal memiliki 
visi dan berkoriitmen dalam mencapai visi, melakukan transformasi organisasi, mampu menentukan 
skala prioritas dan merumuskan strategi. Serta mau mengakui dann menghargai kinerja dan prestasi 
anggota organisasi. Itulah ciri-ciri kepemimpinan yang perlu dimiliki untuk mengimplementasikan 
KM dalam organisasinya. 

Kesiapan Organizational Structure 

Kesiapan sebuah organisasi dalam menerapkan KM juga sangat tergantung pada struktur 
organisasinya, yang dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek DeCentralization dan Deforma/ization. 
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Menurut Robbins et a/. (200 1 ), tingkat sentralisasi yang tinggi berdampak kurang baik bagi 
organisasi, karena hal tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan anggota yang tinggi terhadap 
pimpinannya. Akibatnya inisiatif, kreatifitas dari aras bawah kurang berkembang. Namun sebaliknya, 
tingkat desentralisasi yang terlalu tinggi juga berdampak kurang baik, karena hal ini menandakan 
pengawasan oleh pimpinan terhadap jalannya organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan tidak 
terjadi. 

No 
24 
25 
26 
27 
28 

Tabel7 
Aspek Decentralization 

Indikator Pengokuran 
Can take action without supervisor 
Are encouraged to make their own decisions 
Do not refer to someone else 
Do not need to ask their supervisor before action 
Can make decisions without approval 

Rata-rata 
Sumber: Uata primer diolah 20 I 0 

Rata-Rata 
3,62 
3,59 
3,10 
3,00 
2.85 
3,23 

Kategori 
Tinggi 
Tinggi 

Cukup Tinggi 
Cukup Tinggi 
Cukup Tinggi 
Cukup Tinggi 

Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan responden menilai struktur pada organisasi tern pat 
mereka bekerja memiliki tingkat desentralisasi dan defonnalisasi (lihat tabel8) yang cukup tinggi. 

Tabel8 
Aspek Deformalization 

No Indikator Pengukuran 
29 There are many activities that are not covered by some 

formal procedures 
30 Contact with our company are on formal or planned 

basis 
31 Rules and procedures are typically written 
32 Members can ignore the rules and reach iriformal 

agreements to handle some situations 
33 Membersmaketheirownrulesonthejob 

Rata-rata 
Sumber: Data primer diolah 20 I 0 

Rata-Rata 
3,44 

3,23 

3,38 
3,49 

3,05 

3,31 

Kategori 
Tinggi 

Cukup Tinggi 

Cukup Tinggi 
Tinggi 

Cukup Tinggi 

Cukop Tinggi 

Sebagian besar Responden setuju kalau mereka dapat mengambil suatu tindakan tanpa harus disetujui 
atasannya. Dem ikian juga mereka me rasa didorong untuk membuat keputusan mereka sendiri. Hal ini 
dapat dimaklumi, mengingat hampir seluruh responden adalah dosen yang memang memiliki 
kebebasan yang relatifbesar dalam menentukan rancangan pekerjaan dan tugasnya. 

Kesiapan Unsur Pemberdaya: People (T-Shaped Skills) 

Untuk unsur pemberdaya People, yang diukur adalah bagaimana kemampuan anggota organisasi 
memiliki apa yang disebut dengan T-shaped skills, sebuah keterampilan kelja yang tidak hanya 
spesifik dalam satu bidang, namun juga menguasai berbagai bidang kerja. Untuk memiliki T-shaped 
skills, maka perlu didukung sejumlah kompetensi yang bersifathardskill maupun softskill. 

Dalam organisasi yang diteliti, basil penelitian memperlihatkan responden menilai secara rata-rata 
anggota organisasi memilikiT-shaped skills yang tinggi, yang meliputi kemampuan memberikan saran 
pada tugas orang lain, mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, serta menguasai tugas 
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pekerjaannya dengan baik. Kesiapan SDM merupakan salah satu elemen terpenting dalam 
implementasi KM, tanpa dukungan SDM yang berkemampuan dan kompeten, upaya penciptaan, 
pendistribusian dan pemanfaatan pengetahuan tidak dapat optimal. 

No 
34 

35 
36 

37 
38 

Tabel9 
People (T -Shaped Skills) 

Pertanyaan: Members of My Organization .. 
Can understand not only their own tasks but also 
others 'tasks 
Can make suggestion about others 'task 
Can communicate well not only with their department 
members but also with other department members 
Are specialist in their own parts 
Can perform their own tasks effectively without regard 
to environmental changes 

Rata-rata 
Sumber: Data primer diolah 2010 

Kesiapan Unsur Pemberdaya: Information Technology 

No 

39 
40 
41 
42 
43 

TabellO 
Aspek Information Technology 

Information Technology system in my organization can 
we use ... 

For collaborative works regardless of time and place 
For communication among organization members 
For searching and accessing necessary information 
For simulation and prediction 
For systematic data storing 

Rata-rata 

Sumber: Data primer diolah 2010 

Rata-Rata 
3,67 

3,82 
3,72 

3,59 
3,36 

3,63 

Rata-Rata 

3,69 
4,05 
4,08 
3,15 
3,62 
3,72 

Kategori 
Cukup Tinggi 

Tinggi 
Tinggi 

Tinggi 
Cukup Tinggi 

Tinggi 

Kategori 

Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

Cukup Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

Dalam penelitian ini, unsur pemberdaya berupa kesiapan teknologi infornasi dinilai oleh responden 
termasuk tinggi. Para responden terutama merasa adanya dukungan sistim teknologi informasi yang 
baik dalam menunjang kegiatan pekerjaannya tanpa batasan tempat dan waktu, untuk berkomunikasi, 
untuk mengakses berbagai data dan informasi, serta untuk menyimpan data secara sistematis. 

Dari ke empat elemen pemberdaya KM yang diteliti untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan 
sebuah Fakultas di Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan, data yang 
diperoleh dapat d~~gk.um dalam tabel11. 

Data dari tabel 11, menunjukkan, bahwa secara keseluruhan kesiapan organisasi tempat responden 
beketja dirasa telah memiliki tingkat kesiapan yang tinggi untuk mengimplementasikan KM dilihat 
dari dukungan ke empat faktor pemberdaya (enablers) yang baik. Tiga dari em pat faktor pemberdaya, 
yaitu kesiapan budaya organisasi, kesiapan Sumber daya manusia (people) dan dukungan teknologi 
informasi dinilai tinggi oleh responden. Sedangkan untuk faktor struktur organisasi, dinilai oleh 
responden memiliki tingkat formalisasi dan desentralisasi yang sedang. Pemberdaya menjadi faktor 
yang sangat krusial dalam proses inisiasi KM dalam menentukan sukses tidaknya proses yang 
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berjalan. Faktor pemberdaya beserta elemen-elemen penyusunnya harus dikelola oleh organisasi 
semaksimal mungkin agar berjalan seirama dengan penerapan K.M dan diperoleh hasil yang optimal. 

No 
I 

2 

3 

4 

Tabelll 
Rekapitulasi Basil Penelitian 

Klasifikasi Nilai 
Organizational Culture 

• Collaboration 3,56 

• Mutual Trust 3,59 

• Learning 3,28 

• Leadership 3,68 
Organizational Structure 

• Decentralization 3,23 

• Deformalization 3,32 
People 

• T -Shaped Skills 3,63 
Information Technology 

• Inf.grmation Technologf_ 3,72 
Rata-Rata 3,50 

Sumber: Data primer diolah 2010 

Penutup 

Kat~ori 

Tinggi 
Tinggi 

Cu1cup Tinggi 
Tinggi 

Cukup Tinggi 
Cu1cup Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tin22i 

Hasil penelitian mendapati bahwa responden memberi penilaian yang tinggi terhadap kesiapan faktor 
faktor pemberdaya KM, khususnya untuk faktor organizational culture, people dan Information 
technology. Untuk faktor struktur organisasi yang terdiri dari aspek desentralisasi dan deformalisasi 
dinilai oleh responden cukup tinggi. Penerapan K.M memang sebaiknya memiliki struktur organisasi 
yang tidak terlalu formal untuk merangsang terjadinya penciptaan pengetahuan, karena pengetahuan 
tidak ditemukan pada kondisi yang kaku, statis, dan prosed ural. Seperti yang disampaikan oleh Gold, et 
a/, (200 I), organisasi yang kaya akan pengetahuan biasanya diawali dari budaya dan peraturan 
organisasi yang lebih luwes dimana para anggotanya dimungkinkan untuk membuat keputusan sesuai 
dengan wewenangnya, tanpa menghilangkan pengawasan dari aras pimpinan. 

Secara spesifik per faktor pemberdaya, penelitian ini menemukan bahwa untuk faktor organizational 
culture, aspek leaderships, mutual trust dan collaborative, dinilai tinggi oleh responden. Pimpinan 
fakultas dinilai memiliki leaders hips yang baik, demikian juga para anggota organisasi dari fakultas 
yang diteliti dinilai memiliki tingkat kolaborasi dan sating percaya yang tinggi. Kesemua aspek ini 
merupakan unsur pemberdaya yang perlu ada untuk menunjang penerapan K.M di organisasi. 

Dalam Perspektif manajemen pengetahuan diyakini bahwa SDM yang kaya akan keterampilan dan 
pengetahuan merupakan tumpuan utama menuju sustainable competitive advantage organisasi 
(Leonard-Barton 1995; Malhotra 2001 ). Hasil penelitian ini menun jukkan SDM yang siap adalah SDM 
yang memiliki T-Shape Skills, yaitu merekayang menguasai berbagai kompetensi hardskill (menguasai 
bidang pekerjaan)dan kompetensi softskill (komunikasi, empati). Selanjutnya adanya kesiapan 
teknologi informasi yang mendukung anggota organisasi berkomunikasi dan mengelola data dan 
informasijuga mendapat penilaian yang tinggi dari responden. 
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Perguruan tinggi merupakan lembaga yang mewadahi dihasilkannya berbagai ilmu pengetahuan, 
namun sampai sekarang perguruan tinggi belum dianggap sebagai organisasi pembelajaran yakni 
organisasi yang menerapkan manajemen pengetahuan dalam proses sistimatisnya untuk melakukan 
perbaikan (Absah 2008). Hal senadajuga dikemukakan oleh Blackman dan Kennedy (2007), bahwa 
knowledge (pengetahuan) bukan hanya produk dari kegiatan penelitian di universitas, tapi knowledge 
juga seharusnya menjadi sumber keunggulan kompetitifyang perlu dikeloladengan baik pada internal 
universitas untuk meningkatkan kinerja universitas. 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa organisasi yang diteliti ( fakultas) 
berpotensi untuk implementasi KM dengan adanya kesiapan dari berbagai faktor pemberdaya KM. 
Untuk itu disarankan agar organisasi mendorong tahap inisiasi manajemen pengetahuan menuju 
implementasinya secara kongkrit. Dibutuhkan komitmen dari pihak pimpinan beserta seluruh anggota 
organisasi untuk memungkinkan proses KM itu terjadi. 

Akhimya, seperti penelitian-penelitian empiris lainnya, penelitian ini juga tidak terlepas dari berbagai 
kelemahan dan keterbatasan. Jumlah responden yang relatif sedikit dari yang direncanakan semula 
disebabkan banyak karyawan yang tidak berada ditempat saat penelitian diselenggarakan, 
menyebabkan keterbatasan dalam menarik kesimpulan. Selain itu, penelitian ini hanya memfokuskan 
pada tanggapan mengenai unsur-unsur pemberdaya knowledge management (KM) dari perspektif 
karyawan dan tidak dilengkapi dengan pendapat dari sisi manajemen maupun pengguna (mahasiswa) 
sehingga belum diperoleh gambaran yang utuh dari berbagai elemen organisasi. 

Dari berbagai kelemahan penelitian ini, diharapkan dapat disempumakan dalam penelitian mendatang 
dengan topik yang senada. Penelitian mengenai faktor pemberdaya KM dapat diarahkan untuk 
menemukan urutan prioritas faktor pemberdaya KM dan memperhatikan bagaimana interaksi antara 
unsur-unsur pemberdaya KM tersebut satu sama lain. Selain itu, penelitianjuga dapat meneliti faktor
faktor yang menjadi penghambat penerapan KM. Responden penelitian dapat juga diperluas dengan 
meneliti sejumlah perguruan tinggi sehingga pada akhimya dapat diperoleh sebuah model penerapan 
KM di Perguruan Tinggi. 
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