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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Toffer (Tobing, 2007 : 1) membagi sejarah peradaban manusia dalam tiga 

gelombang, yaitu era manual, era industri dan era pengetahuan. Era manual adalah 

zaman di mana faktor dominan dari manusia yang dibutuhkan adalah otot (enerji-

fisik). Era mesin industri merupakan zaman di mana faktor dominan dari manusia 

yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah organisasi adalah keterampilan bekerja 

dengan menggunakan mesin. Era pengetahuan atau disebut juga sebagai era 

knowledge economy  adalah suatu zaman dimana faktor dominan dari manusia yang 

dibutuhkan untuk mengelola sistem kerja adalah kualitas pikiran (knowledge). 

 Dalam knowledge economy faktor produksi adalah pengetahuan (Quinn,  

1992;  Drucker,  1993 ; Burton, 2000 ) mengemukakan “…the primary factor of 

production in the new economy is knowledge”. Era pengetahuan mempunyai 

beberapa karakteristik, menurut  Tjakraatmadja dan Lantu (2006 : 2) 

mengemukakan minimal ada tiga ciri yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

karakteristik tatanan kehidupan di era pengetahuan yaitu ; (1) informasi/pengetahuan 

mudah diperoleh dan sekaligus kadaluarsa dengan cepat, (2) permasalahan sehari-

hari semakin kompleks, (3) pola perubahan dalam bidang politik. Selanjutnya Covey 

(Tobing 2007 : 4) mendeskripsikan ciri-ciri knowledge economy yaitu ; (1) 

globalisasi pasar dan teknologi, (2) demokrasi dari informasi, (3) konektifitas 
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universal  (4) peningkatan intensitas kompetisi,  (5) pergeseran penciptaan kekayaan 

dari uang ke manusia, dan  (6) munculnya knowledge worker market. 

Para peramal masa depan (futurist) mengemukakan bahwa abad 21 disebut 

sebagai abad pengetahuan, karena pengetahuan telah menjadi landasan utama segala 

aspek kehidupan Trlling and Hood (Tjakraatmadja dan Lantu 2006 : 6). Perubahan-

perubahan yang terjadi selain karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, 

juga diakibatkan oleh pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa dalam ilmu 

pengetahuan, psikologi dan transformasi nilai-nilai budaya. Era pengetahuan 

menyebabkan terjadinya perubahan cara pandang manusia terhadap manusia, cara 

pandang manusia terhadap  dunia pendidikan atau perubahan peran orang 

tua/guru/dosen dalam dunia pendidikan, serta perubahan  pola hubungan  mereka. 

Era pengetahuan telah menimbulkan perubahan yang signifikan pada tantangan 

lapangan pekerjaan dan dunia pendidikan. 

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003 tentang SISDIKNAS, Pasal I ayat (1) adalah “Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara”.  Berdasarkan undang-undang tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan 

di Indonesia difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM 

dengan mengembangkan potensinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Pergeseran baru paradigma tentang sumber daya yang akan memiliki potensi 

menggerakan organisasi agar lebih cerdas dan inovatif adalah aset pengetahuan 

(intangible asset) yang lebih penting daripada sumber daya organisasi yang selama 

ini dipahami sebagai sumber daya keuangan, bangunan, tanah, teknologi, posisi 
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pasar dan asset-asset tangible lainnya. Berkaitan dengan ini Brown dan Duguid 

(Sangkala 2007:4) menyatakan bahwa “…sebenarnya esensi perusahaan adalah 

organisasi pengetahuan.” 

Penemuan dan pendalaman pengetahuan merupakan kunci sukses untuk 

meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan kelompok kerja pada suatu 

organsasi pengetahuan adalah suatu campuran dari kerangka pengalaman, nilai-nilai, 

konteks informasi, pemahaman mendalam para ahli dan berlandaskan intuisi yang 

menyediakan kerangka lingkungan untuk mengevaluasi dan memadukan               

informasi dan pengalaman baru. Di dalam organisasi, pengetahuan sudah melekat 

tidak hanya berupa penyimpanan atau dokumen tetapi juga rutinitas organisasi, 

proses, norma-norma dan praktek organisasi itu. Davenport dan Prusak (1998 : 5) 

mengemukakan definisi pengetahuan sebagai berikut : 

Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual 
information, expert insight and grounded institution that provides an 
environment and framework  for evaluating and incorporating new 
experiences and information. It originates and is applied in the minds of 
knower. In organizations it often becomes embedded not only in documents 
or repositories but also in organizational routines, process, practices, and 
norms. 

Senada dengan pendapat tersebut di atas, Nonaka dan Ishiguchi (2001:25) 

menyampaikan bahwa proses kreasi pengetahuan berlangsung di dalam dan di antara 

manusia. Bila data dapat ditemukan dalam catatan, informasi dalam pesan, maka 

pengetahuan diperoleh dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang 

memiliki pengetahuan, atau kadangkala dari kebiasaan-kebiasan atau rutinitas yang 

berlaku di organisasi. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan  bahwa 

pengetahuan pada dasarnya sudah ada dalam individu-individu dan aktivitas sehari-
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hari organisasi, tugas organisasi adalah bagaimana mengelola pengetahuan menjadi 

nilai bagi organisasi tersebut. 

Stapleton (2003 : 30) menjelaskan bahwa Majalah Fortune pada tahun 1999 

pernah mengeluarkan peringkat 15 organisasi urutan teratas hasil market valuation 

atas 500 organisasi  kelas dunia yang paling sukses. Hasilnya, Microsoft berada  di 

urutan pertama, disusul Nokia, Fuji, Xerox, dan seterusnya. Apa kiat sukses mereka? 

Jawabannya adalah: mereka berhasil mengelola pengetahuan sebagai aset strategis, 

dan menjadikan pengetahuan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan.  

Selanjutnya Zack (2002:269) mengemukakan pengetahuan sebagai sumber daya 

strategi yang sangat penting dimiliki oleh organisasi, sebagaimana dikemukakan 

bahwa : 

Knowledge is one of the most important strategic resources an organisation 
can possess. The emerging concept of knowledge management has generated 
an increased realisation that knowledge resources and capabilities need to 
be managed explicitly to form a source of competitive advantage  
 

 Selanjutnya Nonaka dalam Sangkala (2007 : 3) mengemukakan bahwa “di 

dalam ekonomi yang pasti hanya ketidakpastian maka salah satu sumber daya saing 

yang pasti adalah pengetahuan”. Dengan demikian pengetahuan menjadi sangat 

penting dalam meningkatkan daya saing organisasi termasuk organisasi pendidikan 

agar dapat bertahan dan perkembangan di tengah persaingan yang kompetitif.  

Sedangkan kunci dari berkembangnya pengetahuan adalah kemampuan organisasi 

untuk beradaptasi dan belajar dengan perubahan zaman. 

 Penelitian Senge (Stapleton,  2003: 35)  menyimpulkan bahwa organisasi 

kelas dunia (world class)  dan masuk dalam daftar Fortune 500, memiliki rata-rata 

antara 40-50 tahun, artinya secara rata-rata hanya berumur sampai dua generasi. 
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Selanjutnya, De Geus (1997: 7) melakukan penelitian pada organisasi yang berumur 

di atas 200 tahun, ia menemukan karakteristik umum penyebab pendeknya 

organisasi, terutama karena organisasi  tersebut tidak mampu belajar atau tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.  Ada beberapa tantangan yang 

harus dijawab oleh organisasi yang ingin menang dalam kompetisi yaitu  kolaborasi, 

inovasi, adaptasi, penguasaan teknologi dan pasar serta pengelolaan asset-aset 

intelektual. Tantangan inilah yang mendorong munculnya penerapan knowledge 

management.  Gartner Consulting  (Gamble dan Blackwell, 2001 : 28) melakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mendorong organisasi untuk menerapkan 

knowledge management. Hasilnya terdapat 8 (delapan) faktor yaitu ; (1) kebutuhan 

untuk berbagi pengetahuan, (2) sebagai respon adanya tingkat persaingan, (3) 

adanya kebutuhan untuk meningkatkan inovasi, (4) mengurangi dan mengontrol 

biaya, (5) mengurangi kehilangan dari  turnover intelektual aset, (6) meningkatkan 

kemampuan dalam memasuki globalisasi, (7)  meningkatkan kemampuan dalam 

teknologi, (8) knowledge management merupakan  integrasi terbaik untuk 

melaksanakan merger dan akuisisi. 

 

 Gambar 1.1  
Eight Key Drivers For Knowledge Management 

Sumber : Gartner Consulting  (Gamble and Blackwell, 2001 :28) 
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Kolaborasi inovasi, adaptasi, teknologi, pasar serta pengelolaan aset merupakan kata 

kunci bagi setiap organisasi yang ingin memimpin dalam lingkungan yang 

kompetitif. Kolaborasi yang efektif akan meningkatkan daya saing organisasi yang 

difasilitasi dan dihasilkan oleh penerapan knowledge management secara efektif.  

Organisasi yang menjadi pemimpin pada saat ini adalah organisasi yang dapat 

mengenali dan merespon lingkungan dalam arti “…These firm are adopting mindset 

I call experiment and Innovate”.( Faulkner dan Gray,1999 : 81)  

Menurut Santosus & Surmacz (Sangkala, 2007:8) mengemukakan knowledge 

management merupakan proses dimana organisasi melahirkan nilai-nilai dan 

intellectual assets dan asset yang berbasiskan pengetahuan. Sejalan dengan itu pula 

Megan  Santosus dan Jon Surmacz (Indrajit dan Djokopranoto, 2006:49) 

menjelaskan bahwa :  

Knowledge Management is the process through which organizations 
generate value from their intellectual and knowledge based assets. Most 
often, generating value from such assets involves sharing them among 
employes, departments and even with other companies in an effort to devise 
best practies’. 
  

knowledge management adalah proses yang ada dalam organisasi yang 

menghasilkan nilai dari intelektual dan asset dasar pengetahuan. Banyak sekali nilai 

yang dihasilkan seperti asset yang berasal dari hasil sharing diantara karyawan, 

lembaga dan sejawat dalam mendorong dan memberikan saran praktis yang terbaik.  

    Tsoukas, H. dan Vladimirou, E. (2001:974) menggambarkan knowledge 

management sebagai  proses yang dinamis untuk memberikan pemahaman yang 

kolektif sebagai mana dikemukakan bahwa :  

” the dynamic process of turning an un-reflected practice into a reflective 
one by elucidating the rules guiding the activities of the practice, by help 
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giving a particular shape to collective understandings, and by facilitating 
the emergency of heuristic knowledge”.   

 
 Selanjutnya Jennex (2006 : 4) mengemukakan “…knowledge management as 

the practice of selectively applying knowledge from previous experiences of decision 

making to current and future decision-making activities with the express purpose of 

improving the organization’s effectiveness”. Manajemen pengetahuan merupakan 

praktek dari memilih pengetahuan yang diterapkan dari berbagai macam 

pengalaman untuk pengambilan keputusan saat ini atau masa yang akan datang 

dengan tujuan mencapai efektifitas organisasi.  Lebih lanjut Bergerson (Sangkala, 

2007: 8) menjelaskan bahwa “manajemen pengetahuan merupakan suatu pendekatan 

yang sistematik untuk mengelola asset intelektual dan informasi lain sehingga 

memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan”. Sementara Sveiby (2001:24) 

menegaskan bahwa “manajemen pengetahuan adalah seni penciptaan nilai dari 

intangible asets (asset pengetahuan)”.    

Berdasarkan pendapat  di atas dapat disimpulkan bahwa KM merupakan seni 

untuk mengelola asset pengetahuan dengan tujuan untuk menciptakan efektifitas 

organisasi sehingga memiliki keunggulan bersaing bagi organisasi tersebut. 

Knowledge Management (KM) merupakan proses yang terus-menerus harus 

dilakukan sehingga proses tersebut akan menjadi satu budaya dari perusahaan 

tersebut, dan akhirnya perusahaan akan membentuk perusahaan yang berbasis 

kepada pengetahuan. Meskipun tidak persis seperti perusahaan, bisnis pendidikan 

adalah juga pengetahuan, malahan tidak sekedar pengetahuan, tetapi ilmu 

pengetahuan. Ilmu pengetahuan, bukan saja merupakan aset yang penting bagi suatu 

lembaga pendidikan, tetapi juga suatu kekuatan, dan keunggulan. Oleh karena itu, 
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lembaga pendidikan  juga memerlukan manajemen pengetahuan.  Petrides dan 

Nyugen (2006 : 30-31) mengemukakan  bahwa : 

Educational institutions demonstrate a great need for improved knowledge 
based management systems. We already find that there are many formal and 
informal administrative processes, information-sharing patterns, work 
incentives, information, and other work practices that have flourished over 
time, yet these can also critically impede organizational and systematic 
information flow and knowledge exchange 
 
Pendidikan memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi 

melalui dua cara. Pertama, pendidikan menciptakan pengetahuan baru yang 

membawa pengaruh terhadap proses produksi. Pendekatan ini lazim disebut 

schumpeterian growth yang mengandaikan, pertumbuhan ekonomi itu didorong 

akumulasi modal manusia. Modal manusia, yang diperankan kaum profesional, para 

ahli, teknisi, dan pekerja, merupakan penggerak utama kemajuan ekonomi. Kedua, 

pendidikan menjadi medium bagi proses difusi dan transmisi pengetahuan, 

teknologi, dan informasi yang dapat mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan 

kultur bekerja. Unsur pengetahuan, teknologi, dan informasi merupakan kekuatan 

transformatif yang dapat memacu akselerasi pembangunan ekonomi. Dalam konteks 

demikian, pendidikan memberi sumbangan dalam menyediakan tenaga kerja 

berpengetahuan, berketerampilan, dan menguasai teknologi sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas. Pengalaman negara-negara Organisation for Economic 

Co-operation and Development menunjukkan, kontribusi pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi itu amat nyata. Sebagai contoh, selama kurun waktu 1920-an 

sampai 1990-an, pembangunan pendidikan di AS telah memberi sumbangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 14 persen. Bila advances in knowledge yang 
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relevan dengan proses produksi dikonversi secara ekonomi, sumbangannya 

meningkat berkali lipat mencapai 42 persen (Denison, 1985 : 14). 

Memasuki era global yang ditandai menguatnya ekonomi neoliberal, 

keunggulan ilmu pengetahuan menjadi faktor determinan dalam mendorong 

percepatan kemajuan suatu bangsa. Dinamika perkembangan ekonomi yang 

digerakkan ilmu pengetahuan itu secara teknis disebut knowledge-driven economic 

growth. Konsep ini menempatkan lembaga pendidikan tinggi pada posisi amat 

penting dan strategis sebab dapat ; (1) melahirkan tenaga-tenaga kerja terlatih, 

kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar, teknisi, dan manajer,                           

(2) melahirkan ilmu pengetahuan baru dan menciptakan inovasi teknologi, dan              

(3) meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu pengetahuan pada 

level global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal (Bank Dunia, 2002 : 32). 

 Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh institusi pendidikan di dalam 

perubahan waktu setelah era revolusi industri menurut Duderstadt (2000:11)  adalah 

; (1) kebutuhan akan pengetahuan sebagai pendorong utama dalam pencapaian 

kemakmuran masyarakat, keamanan negara dan kehidupan sosial yang baik, (2) 

meningkatnya hubungan saling ketergantungan antar bangsa, (3) demografi tiap 

negara yang makin beragam segmentasinya, (4) penentuan prioritas negara yang 

berbeda-beda seiring dengan pergerakan politik negara-negara yang berpengaruh,      

(5) Kebutuhan untuk menentukan masa depan yang baik “memaksa” tiap 

masyarakat untuk menembus batas kemampuannya sebagai mahluk sosial. 

  Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang memungkinkan 

rangkaian kehidupan sosial oleh berbagai budaya menjadikan hal ini sebagai 

tantangan dalam dunia pendidikan, terlebih dengan kondisi budaya yang sangat 
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berbeda oleh tiap negara. Tantangan yang ada sebagai dampak perubahan ini 

menurut  Duderstadt  (2000 :32) adalah ; (1) masuknya periode transisi dimana 

modal intelektual - brainpower – menggantikan modal fisik dan finansial sebagai 

kunci kekuatan, kemakmuran dan kehidupan yang layak, (2) perubahan demografi 

populasi dunia, dimana dominasi manpower sudah bergeser ke angkatan muda 

(youth society),  (3) globalisasi Negara Amerika yang menjadikannya sebagai trend 

setter dunia,    (4) paska perang dingin menyebabkan menurunnya akselerasi riset 

yang selama ini ditangani oleh laboratorium nasional yang dikelola oleh komunitas 

akademika,  (5) ketidakimbangan kehidupan dunia yang makin tidak terkendali 

dengan meningkatnya polusi. Oleh karena itu Institusi pendidikan bertanggungjawab 

untuk menjadikan masyarakat yang sadar lingkungan dan menciptakan dunia yang 

layak huni di tahun-tahun mendatang. 

Perguruan Tinggi (PT) sebagai penghimpun knowledge memiliki peran 

dalam mendukung konsep ekonomi berbasis knowledge. Hal tersebut diperkuat 

Oosterlinck et al. (2000 : 23) yang menyatakan bahwa sejak mulai berdirinya 

elemen-elemen dalam pengelolaan knowledge seperti penciptaan knowledge 

(knowledge creation), pengalihan knowledge (knowledge transfer), dan penyebaran 

knowledge (knowledge dissemination) secara tradisional telah dilakukan PT lebih 

dari itu, karakteristik PT Modern sangat konsisten dengan kaidah pengelolaan 

knowledge tersebut. Selain itu Oosterlinck (2000 : 24) mengungkapkan bahwa tiga 

elemen itu sangat penting bagi penciptaan daya saing perguruan tinggi.   

Jumlah perguruan tinggi yang tercatat di lingkungan Ditjen Pendidikan 

Tinggi sebanyak 3.016 yang terdiri atas 83 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 

2.933 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Berdasarkan bentuknya, perguruan tinggi di 



 

 

Indonesia terdiri atas 460 universitas, 1.306 sekolah tinggi, 162 politeknik, 54 

institut dan 1.034 akademi. Keberadaan perguruan tinggi dengan berbagai macam 

bentuknya telah menyebar ke 33

Keberadaan perguruan ting

wilayah Indonesia. Namun, sebaran perguruan tinggi di setiap kota, daerah, atau 

wilayah tersebut tidak merata 

populasi perguruan tingginya dan di 

tidak ada. 

 

Proporsi Jumlah 
Sumber : 

 

Dari segi proporsi, sep

bahwa Kopertis wilayah IV

tertinggi yaitu 15% dengan jumlah perguruan tinggi

oleh secara relatif kurang lebih sama yakni sebesar 11% antara Kopertis Wilayah

(328 institusi), Wilayah III (324 institusi), dan Wilayah IX (334 institusi). Sementara 

terdiri atas 460 universitas, 1.306 sekolah tinggi, 162 politeknik, 54 

1.034 akademi. Keberadaan perguruan tinggi dengan berbagai macam 

bentuknya telah menyebar ke 33 provinsi dan 300 kota/kabupaten seluruh Indonesia. 

Keberadaan perguruan tinggi tersebut menyebar di seluruh kota besar, prov

wilayah Indonesia. Namun, sebaran perguruan tinggi di setiap kota, daerah, atau 

wilayah tersebut tidak merata dimana terdapat kota atau daerah yang sangat banyak 

populasi perguruan tingginya dan di tempat lain sangat terbatas dan bahkan mungkin 

Gambar 1.2 
umlah Perguruan Tinggi Berdasarkan Kopertis Wilayah

Sumber : Persfektif PT, (Dikti, 2009 :12) 

Dari segi proporsi, seperti yang terlihat pada Gambar 1.2, secara nasional 

bahwa Kopertis wilayah IV Propinsi Jawa Barat dan Banten menempati proporsi 

tertinggi yaitu 15% dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak 469 institusi, diikuti 

oleh secara relatif kurang lebih sama yakni sebesar 11% antara Kopertis Wilayah

titusi), Wilayah III (324 institusi), dan Wilayah IX (334 institusi). Sementara 
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Kopertis Wilayah 

, secara nasional nampak 

Propinsi Jawa Barat dan Banten menempati proporsi 

sebanyak 469 institusi, diikuti 

oleh secara relatif kurang lebih sama yakni sebesar 11% antara Kopertis Wilayah I 

titusi), Wilayah III (324 institusi), dan Wilayah IX (334 institusi). Sementara 



 

 

itu, dari sisi proporsi jumlah perguruan tinggi nasional, jumlah PTN hanya sebesar 

3% atau sebanyak 83 institusi

Data perguruan tinggi secara kumulatif pada setiap semester m

bahwa rata-rata pertumbuhan perguruan tinggi pada setiap semester 2,1

kecuali pada semester 2006

pada semester 2006=2 menjadi 2,1%, kecenderungannya naik kembali pada tahun 

berikutnya bahkan sampai 3,9%.

Grafik Pertumbuhan 
Sumber : Per

 

Berdasarkan data EPSBED 

tahun kuliah 2008-2009 jumlah program studi di 

15.365 yang dikelola 3016 PT, terdiri dari 3,963 (25,7%) program studi yang 

dikelola PTN dan 11,402 (74,3%)

gambar 1.3 memberikan informasi bahwa PTN yang berjumlah 83 institusi 

mengelola sebanyak 3.962 program studi dan PTS yang berjumlah 2.933 institusi 

mengelola  149.682 program studi. Data

jumlah perguruan tinggi nasional, jumlah PTN hanya sebesar 

3% atau sebanyak 83 institusi.  

Data perguruan tinggi secara kumulatif pada setiap semester m

rata pertumbuhan perguruan tinggi pada setiap semester 2,1

kecuali pada semester 2006-1 terjadi lonjakan 3,8%, penurunan yang sangat tajam 

2 menjadi 2,1%, kecenderungannya naik kembali pada tahun 

bahkan sampai 3,9%. 

Gambar 1.3 
ertumbuhan Jumlah Perguruan Tinggi Tahun  2004

Sumber : Persfektif PT (Dikti, 2009 : 19) 

Berdasarkan data EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) 

2009 jumlah program studi di lingkungan Ditjen Dikti sebanyak

15.365 yang dikelola 3016 PT, terdiri dari 3,963 (25,7%) program studi yang 

dikelola PTN dan 11,402 (74,3%) yang dikelola PTS. Data dan informasi pada 

memberikan informasi bahwa PTN yang berjumlah 83 institusi 

sebanyak 3.962 program studi dan PTS yang berjumlah 2.933 institusi 

149.682 program studi. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio program 
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15.365 yang dikelola 3016 PT, terdiri dari 3,963 (25,7%) program studi yang 
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sebanyak 3.962 program studi dan PTS yang berjumlah 2.933 institusi 

tersebut menunjukkan bahwa rasio program 



 

 

studi dengan kelompok PTN ditemukan se

1:3,88. Artinya, secara rata

mengelola 4 program studi. Oleh karena itu, secara umum dapat diimplikasikan 

bahwa dari sisi manajemen Perguruan Tinggi

perguruan tinggi swasta. Hal ini juga disebabkan karena kebanyakan PTS

dikelola oleh masyarakat berbentuk Sekolah Tinggi dan Akademi yang masing

masing hanya mengelola 1

Proporsi Jumlah Program Studi 
Sumber : Per

Berdasarkan data di atas, Kopertis Wilayah 

memiliki proporsi terbesar 12,35 % dengan jumlah PTS sebanyak 465 PTS. Namun 

mutu  PTS tersebut masih dirasakan belum 

yang ada di bawah Kopertis Wilayah IV Jawa Barat

Kopertis, 113 program stu

   Berdasarkan data 

studi pada ratusan perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini belum termasuk perguruan 

tinggi yang tidak terdaftar resmi pada d

studi dengan kelompok PTN ditemukan sebesar 1:47,75, sedangkan

1:3,88. Artinya, secara rata-rata sebuah PTN mengelola 48 program studi dan PTS 

program studi. Oleh karena itu, secara umum dapat diimplikasikan 

bahwa dari sisi manajemen Perguruan Tinggi Negeri relatif lebih efisien dari pada 

perguruan tinggi swasta. Hal ini juga disebabkan karena kebanyakan PTS

dikelola oleh masyarakat berbentuk Sekolah Tinggi dan Akademi yang masing

masing hanya mengelola 1-2 program studi. 

Gambar 1.4 
Proporsi Jumlah Program Studi Berdasarkan Kelompok Kopertis Wilayah/PTN

Sumber : Persfektif PT  (Dikti, 2009 : 20) 
 

kan data di atas, Kopertis Wilayah IV Jawa Barat 

liki proporsi terbesar 12,35 % dengan jumlah PTS sebanyak 465 PTS. Namun 

mutu  PTS tersebut masih dirasakan belum mencapai target yang diharapkan. 

yang ada di bawah Kopertis Wilayah IV Jawa Barat-Banten. Dilansir dari data 

Kopertis, 113 program studi dari 64 PTS Jabar ditutup pada 2007. (Soegioto, 2010

Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional (2004), terdapat 6160 program 

studi pada ratusan perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini belum termasuk perguruan 

tinggi yang tidak terdaftar resmi pada departemen pendidikan nasional. Jika 
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besar 1:47,75, sedangkan PTS sebesar 

rata sebuah PTN mengelola 48 program studi dan PTS 

program studi. Oleh karena itu, secara umum dapat diimplikasikan 

h efisien dari pada 

perguruan tinggi swasta. Hal ini juga disebabkan karena kebanyakan PTS yang 

dikelola oleh masyarakat berbentuk Sekolah Tinggi dan Akademi yang masing-

 

Berdasarkan Kelompok Kopertis Wilayah/PTN 

Jawa Barat dan Banten 

liki proporsi terbesar 12,35 % dengan jumlah PTS sebanyak 465 PTS. Namun 

mencapai target yang diharapkan. Seperti 

Banten. Dilansir dari data 

(Soegioto, 2010) 

, terdapat 6160 program 

studi pada ratusan perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini belum termasuk perguruan 

epartemen pendidikan nasional. Jika 
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digabungkan dengan instansi yang belum terdaftar, tentu saja jumlah perguruan 

tinggi dan program studi akan lebih tinggi. Namun kualitas perguruan tinggi dan 

program studi tersebut tidaklah sama. Dari 6160 jumlah program studi diperguruan 

tinggi di Indonesia, terdapat 5897 adalah program sarjana (S-1) dan diploma (mulai 

dari D-1 hingga D-3). Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 11,8 persen yang memiliki 

akreditasi A (695 program studi). Sebanyak 48,1 persen memiliki akreditasi B (2834 

program studi), sebanyak 36 persen memiliki akreditasi C (2124 program studi) dan 

sebanyak 4,1 persen memiliki akreditasi D (244 program studi).  

Gaffar (Lantief,  2009 :23) menjelaskan bahwa pengembangan perguruan 

tinggi dalam menghadapi tantangan dan persaingan diperlukan manajemen 

perguruan tinggi yang efektif dan efisien, manajemen pendidikan yang handal dalam 

kerangka governance perguruan tinggi yang merupakan proses manajemen yang 

berbasis pada yaitu ;  (1) keadilan dan persamaan, (2) mutu yang tinggi, (3) 

professionalisme yang kaya dan tidak kering, (4) keterbukaan, pemberdayaan, 

partisipasi dan keunggulan. Pada Perguruan Tinggi pengetahuan  banyak tersimpan 

(tacit knowledge) terutama pada aspek sumber daya (dosen), karyawan dan pejabat 

struktural. Salah satu permasalahan dari perguruan tinggi adalah knowledge creation 

dan knowlegde sharing,  yakni bagaimana menciptakan pengetahuan dan berbagi 

pengetahuan dari tacit knowledge ke explicit knowledge sehingga perguruan tinggi 

dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan kemampuan untuk menyesuaikan 

dengan perubahan Pendidikan menjadi medium bagi proses difusi dan transmisi 

pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dapat mengubah cara berpikir, cara 

bertindak, dan kultur bekerja. Unsur pengetahuan, teknologi, dan informasi 

merupakan kekuatan transformatif yang dapat memacu akselerasi pembangunan 



15 

 

 

ekonomi. Kidwell et al. (2001 : 24) berpendapat bahwa : “…Higher education 

institutions have significant opportunities to apply knowledge management practices 

to support every part of their mission”. Implementasi Knowledge Management di 

perguruan tinggi dapat meningkatkan beberapa nilai bagi perguruan tinggi, Petrides 

dan Nguyen (2006 : 32) mengemukakan bahwa : 

knowledge management can help educational institutions meet their goal of 
improved decision-making to advance student learning, allowing these 
institutions to begin to identify the value of programs and services that 
contribute to student access and success 
 
Pengetahuan dalam suatu Perguruan Tinggi adalah bagian intangible asset 

PT tersebut. Kesuksesan suatu Perguruan Tinggi dalam menghadapi persaingan 

lebih bergantung kepada strategi knowledge management daripada strategi 

pengalokasian asset dan financial (Islahuzamman 2006 :350) 

 Sehubungan dengan tuntutan tersebut di atas Universitas Pasundan 

(UNPAS), Universitas Langlangbuana (UNLA) dan Universitas Garut (UNIGA) 

mempunyai komitmen untuk mengembangkan pengetahuan sebagai intangible asset 

dalam institusinya. Hal ini sesuai dengan Visi Universitas Pasundan  yaitu “menjadi 

perguruan tinggi yang memiliki kualitas nasional, yang mampu memadukan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan agama Islam yang selaras, serasi, dan 

seimbang, serta menjadi pusat pengembangan kebudayaan Sunda di Indonesia”. 

Misi UNPAS adalah melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dengan menjaga, melestarikan, dan 

mengembangkan budaya Sunda serta mengagungkan Agama Islam, sebagai 

pencerminan identitas Universitas Pasundan. Tujuan UNPAS yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 
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manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi 

pekerti luhur, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesionalitas yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesenian. 

Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian 

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional, menjaga, melestarikan dan 

mengembangkan budaya sunda dan mengagungkan Agama Islam untuk 

mewujudkan lulusan yang  pengkuh agamana, luhung elmuna dan jembar 

budayana. (Rencana Strategis UNPAS,  2008: 9) 

 Universitas Langlangbuana memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut  ;  

Visi UNLA yaitu menjadi Universitas unggulan yang menghasilkan lulusan yang 

berkualitas serta memiliki daya saing yang tinggi. Misi UNLA yaitu meningkatkan 

kualitas kecukupan dan keberlanjutan serta kualitas sumber daya yang meliputi 

aspek manusia, finansial, fasilitas dan sarana/prasarana dan kurikulum, 

meningkatkan kualitas lulusan UNLA yang mempunyai kemampuan yang berbasis 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terampil, bertanggungjawab, bermoral serta 

sesuai keinginan masyarakat pengguna serta berlandaskan keimanan dan ketaqwaan 

pada Tuhan yang Maha Esa, mensejahterakan sivitas akademik dan karyawan 

UNLA, menjadikan UNLA sebagai PTS kebanggaan masyarakat. Tujuan UNLA 

adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

keterampilan dan kemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi 

atau seni, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
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seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya budaya 

nasional (Rencana Strategis UNLA, 2007 : 4) 

 Universitas Garut memiliki visi yaitu “Pada tahun 2015, menjadi universitas 

terkemuka dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, serta menghasilkan 

sumberdaya manusia terdidik, beriman, berkualitas, dan berahlak mulia dengan 

multi kompetensi yang mampu bersaing pada tataran nasional, regional, dan global”. 

Pencapaian Visi tersebut dijabarkan dalam misi Universitas Garut yaitu                        

melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi serta meneguhkan agama dan budaya 

menyelenggarakan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

Indonesia pada umumnya dan masyarakat Garut pada khususnya, serta 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu berkompetisi pada dunia kerja 

Universitas Garut memiliki tujuan ; (1) menghasilkan sumber daya manusia yang 

mampu memahami dan ahli dalam bidangnya serta menyesuaikan diri dengan 

perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat, (2) berorientasi pada pembangunan 

kehidupan masyarakat Indonesia dan pembangunan nasional, (3) menganut paham 

pendidikan seumur hidup dan kemudian dalam mengembangkan diri serta 

berkeyakinan bahwa unsur sikap dan kemampuan hidup sama pentingnya dengan 

pengetahuan (4) melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan 

sosok ilmuwan yang memiliki daya tranformasi iman-amanah kekuatan ilmu-

alamiah, keseyogyaan intelektual-integritas, keterjangkauan visioner-imajinatif, 

keharusan perspektif-inovatif, ketegaran kritis-etis, kearifan, mandiri, terbuka, dan 

kesungguhan dedikasi patriotik. (Rencana Strategis UNIGA : 2007: 5). 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, baik UNPAS, UNLA maupun UNIGA 

memiliki visi dan misi yang berorientasi kepada pengembangan keilmuan dengan 
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pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan fungsi Tridharma 

Perguruan Tinggi. Peran sangat besar bagi UNPAS, UNLA dan UNIGA dalam 

pengelolaan pengetahuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perguruan tinggnya 

masing-masing agar mampu bersaing 

Universitas Pasundan, Universitas Langlangbuana dan Universitas Garut 

memiliki tingkatan yang berbeda, baik dari jumlah program studi, jumlah dosen, 

akreditasi, jumlah jurnal, jurnal yang diakreditasi, jumlah buku perpustakaan, sistem 

informasi yang diterapkan, fasilitas E-learning dan jumlah penelitian. Berdasarkan 

data dapat dibandingkan ketiga perguruan tinggi tersebut sebagai berikut : 

Tabel 1.1 
Perbandingan UNPAS, UNLA dan UNIGA 

Uraian UNPAS UNLA UNIGA 
Jumlah Program Studi 34 

 
18 14 

Jumlah Dosen  373 185 107 
Jumlah Dosen S2 dan S3 326 134 65 
Tingkat Akreditasi Program Studi 14 prodi Akreditasi A, 16 

program studi akreditasi 
B 

10 prodi akreditasi 
B, 2 prodi akreditasi 

C 

7 prodi 
terakreditasi B, 3 
prodi akreditasi 

C 
Jumlah Jurnal Ilmiah 9 7 6 
Jumlah Jurnal Terakreditasi 4 - - 
Jumlah Buku Perpustakaan 36376 (93880ex) 4882 (12381 ex) 2891 (6765 ex) 
Sistem Informasi yang diterapkan SITU dan Sistem 

Informasi  pada masing-
masing fakultas 

SIMKEU, SIMPEG, 
SIMAK 

SIMAK, 
SIMKEU 

JARDIKNAS Memiliki Fasilitas 
INHERENT 

Pengembangan 
INHERENT 

Belum memiliki 
fasilitas 

INHERENT 
Fasilitas E-Learning Terdapat Fasilitas E-

Learning 
Memiliki E-

Learning pada prodi 
IF dan FKIP sedang 

dikembangkan 

Belum tersedia 

E-Library Memiliki E-Library Memiliki E-Library E-Library pada  
Fakultas MIPA 

Jml. Penelitian  3 tahun terakhir 255 124 30 
Web site  Terdapat website dan 

memiliki knowledge 
center learning 

Terdapat website, 
fsasilitas e-learning 

dan e-library  

Terdapat website 

Sumber : Data diolah dari (Portofolio UNPAS 2008, Portofolio UNLA 2007, 
Rencana Strategis UNIGA 2008 dan Observasi)  
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Beberapa penelitian terdahulu (Kidwell, 2000 ; Cranfield dan  Taylor, 2008;  

Yeh 2005) menunjukan bahwa knowledge management sangat tepat digunakan 

dalam bidang pendidikan dan memberikan manfaat yang sangat besar  dalam proses 

penciptaan, distribusi dan penyimpanan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja 

perguruan tinggi. Penerapan pengelolaan knowledge di UNPAS, UNLA dan UNIGA 

menjadi sangat penting saat ini peran perguruan tinggi sebagai penghimpun ilmu 

mengalihkan knowledge tiap-tiap individu (yang sifatnya intangible asset) menjadi 

aset organisasi. Pada saat ini dukungan serta komitmen dari UNPAS, UNLA dan 

UNIGA terhadap knowledge management begitu kuat, hal ini ditandai dengan 

beberapa hal diantaranya dukungan pendanaan untuk kegiatan penelitian dan 

publikasi ilmiah, dukungan terhadap pengembangan infrastruktur TIK, dukungan 

terhadap sarana dan prasana pembelajaran, dan dukungan terhadap pengembangan 

SDM sebagai human capital.   

Knowledge management merupakan hal yang sangat melekat dengan institusi 

pendidikan tinggi. Ketiga perguruan tinggi mempunyai karakteristik masing-masing 

dalam manajemen pengetahuan, Universitas Pasundan memiliki struktur khusus 

sebagai center of knowledge yaitu LP2SI, P3AI, Lembaga Budaya Sunda yang 

didukung oleh UPT Komputer, Sistem Pengawasan Intern dan Sistem Pengendalian 

Mutu. Universitas Langlangbuana menitikberatkan pemberdayaan lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Unit Pelaksana Teknis 

Komputer yang didukung oleh Sistem Penjaminan Mutu. Sedangkan Universitas 

Garut menitikberatkan pemberdayaan Lembaga penelitian, dan Pengabdian 

Masyarakat, yang didukung oleh Sistem Pengendalian Mutu serta unit-unit kajian 

penelitian di masing-masing Fakultas.  
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Dalam pelaksanaannya knowledge management umumnya di ketiga 

universitas tersebut terdapat banyak kendala diantaranya ; (1) masih rendahnya 

dukungan kebijakan,  (2) belum tersedianya infrastruktur TIK yang baik, (3) 

kapasitas sistem informasi dan data base masih rendah, (4) masih rendahnya 

kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, (5) masih rendahnya pengembangan dan 

pembinaan SDM, (6) masih rendahnya budaya dalam berbagi pengetahuan, (7) 

belum memiliki pola pengembangan knowledge management yang terintegrasi 

dengan rencana strategi perguruan tinggi. Dari beberapa permasalahan-

permasalahan dalam knowledge management di UNPAS, UNLA maupun UNIGA 

khususnya yang berkaitan dengan nilai tambah knowledge management bagi ketiga 

perguruan tinggi tersebut, maka perlu diadakan penelitian khusus yang berkaitan 

dengan knowledge management di ketiga universitas tersebut. Oleh karena itu maka 

penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk memecahkan masalah dalam 

knowledge management di ketiga universitas  tersebut dengan judul : 

“IMPLEMENTASI KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) DALAM 

MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI" 

 

B.   Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan kondisi nyata di UNPAS, UNLA 

dan UNIGA dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang terkait dengan 

knowledge management   yaitu : 
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a. Masih rendahnya dukungan pengelola perguruan tinggi terhadap knowledge 

management. 

b. Belum terpenuhinya standarisasi Infrastrukur dan pengembangan Information 

Communication and Technology (ICT)/Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

c. Masih  rendahnya jumlah  penelitian serta  publikasi ilmiah di perguruan   

tinggi 

d. Proses penciptaan, transfer pengetahuan dan dokumentasi masih rendah Faktor 

e. Budaya belum sepenuhnya mendukung terhadap implementasi knowledge 

management. 

f. Belum   adanya  penelitian   yang  mengkaji knowledge management di 

UNPAS, UNLA dan UNIGA.  

g. Manfaat atau nilai dalam penerapan knowledge management  masih rendah. 

h. Belum adanya strategi knowledge management yang efektif di UNPAS, UNLA 

dan UNIGA 

knowledge management di UNPAS, UNLA dan UNIGA menyangkut masalah-

masalah yang komplek baik yang berasal dari lembaga maupun dari luar lembaga. 

Hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat mengkaji secara menyeluruh. Selain itu 

karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga supaya penelitian dapat dilakukan 

secara mendalam, peneliti membatasi permasalahan secara konseptual dan 

kontektual. 

 

2. Batasan Konseptual 

Berdasarkan konseptual knowledge management mempunyai kajian yang 

sangat komplek, oleh karena itu peneliti membatasi pada kebijakan knowledge 
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management, eksistensi knowledge management di universitas, TIK  dalam 

knowledge management, proses  knowledge management,  peran kegiatan penelitian 

dalam knowledge management,  peran SDM dalam knowledge management, peran 

budaya dalam knowledge management, dampak knowledge management dalam 

meningkatkan mutu  perguruan tinggi  serta strategi knowledge management yang 

ditawarkan.  Banyak para ahli yang mendefinisikan knowledge management sebagai 

suatu konsep yang dapat memberikan nilai bagi suatu organisasi berupa penciptaan 

daya saing (Jackson, Hitt, Denisi,   2003 :13). knowledge management merupakan 

seni untuk menciptakan nilai. Lebih lanjut Bergerson (Sangkala 2007:8) 

menjelaskan bahwa knowledge management merupakan suatu pendekatan yang 

sistematik untuk mengelola asset intelektual dan informasi lain sehingga 

memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Skyrme (1999: 510) 

mengemukakan bahwa ”… knowledge management is the explicit and systematic 

management of vital knowledge and its associated processes of creation, 

organisation, diffusion, use and exploitation”. knowledge management merupakan 

manajemen pengetahuan vital secara eksplisit dan sistematis dan proses yang 

berasosiasi pada pembentukan, pengorganisasian, difusi, penggunaan dan 

eksploitasi.  

Swiss Re (Gamble dan Blackwell, 2002:3) memberikan definisi,   bahwa : 

“ the KM is identifying, organizing, transferring, and using the information and 

knowledge both personal and institutional within the organization to support 

strategic objective”. Dalam hal ini knowledge management tidak terlepas dari proses 

identifikasi, organisasi, transfer dan penggunaan informasi pengetahuan baik 

personal maupun lembaga dalam upaya mendukung tujuan yang strategis 
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 Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

knowledge management mencakup penciptaan, penyusunan, penyimpanan dan 

pengaksesan informasi untuk membangun pengetahuan. knowledge management 

terkait dengan pengetahuan orang. Pada suatu saat, organisasi membutuhkan orang-

orang yang kompeten untuk memahami dan memanfaatkan informasi dengan 

efektif. Organisasi terkait dengan individu untuk melakukan inovasi dan memberi 

petunjuk pada organisasi. knowledge management terkait dengan peningkatan 

efektifitas organisasi. knowledge management  dapat memberikan kontribusi kepada 

vitalitas dan kesuksesan organisasi.  

 Dalam kajian penelitian ini dibatasi pada knowledge management  ditinjau 

dari; (1) kebijakan knowledge management di perguruan tinggi, (2) implementasi 

knowledge management yang meliputi ; eksistensi knowledge management di 

perguruan tinggi, Proses knowledge management di perguruan tinggi, peran SDM 

dalam knowledge management, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

dalam knowledge management,  (3)  budaya dalam knowledge management, dan (4)  

dampak knowledge management dalam meningkatkan mutu universitas.  

 

3. Batasan Kontekstual 

Secara kontektual, penelitian knowledge management ini dilakukan di 

UNPAS, UNLA dan UNIGA adalah sebagai berikut ;  (1) banyaknya program studi 

di PTS yang ditutup di Jawa Barat, (2) tingkat persaingan PTS di Jawa Barat sangat 

ketat dengan jumlah PTS yang paling besar, (3) ketiga perguruan tinggi merupakan 

perguruan tinggi yang sedang berkembang di Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan 

Banten,  (4) komitmen ketiga perguruan tinggi dalam pengembangan keilmuan dan 
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teknologi, (5) mempunyai karakteristik manajemen pengetahuan yang sama, (6) 

membandingkan perguruan tinggi swasta yang berada pada level yang berbeda (7) 

adanya kemudahan memasuki objek penelitian, (8) adanya keterbatasan penulis 

dalam hal dana, waktu dan tenaga.  

 

C. Fokus Masalah  dan Pertanyaan Penelitian 

Membangun keunggulan sebuah organisasi di dalam suatu persaingan yang 

sedemikian tinggi, mengharuskan para pemimpin organisasi menemukakan strategi 

yang lebih baik sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan persaingan. Strategi 

seyogyanya dibangun atas dasar pemahaman  yang komprehensif mengenai asset 

atau sumber  daya apa yang dapat digunakan organisasi bila ingin unggul (Sangkala 

: 2007 : 23).  Sejalan dengan masalah ini  Kidwell et al. (2000: 29), bahwa pada saat 

ini perguruan tinggi memerlukan knowledge management  untuk menciptakan daya 

saing dalam tataran global. Selanjutnya Oosterlinck (2004:30) mengemukakan 

bahwa sebenarnya esensi perguruan tinggi adalah pengetahuan “… Ever since their 

inception, universities have been occupied with the fundamental elements of what we 

now call 'knowledge management', i.e. the creation, collection, preservation and 

dissemination of knowledge”.  

Mohayidin et al. (2007:301) mengemukakan bahwa penerapan knowledge 

management  dalam sektor pendidikan  memberikan dampak terhadap peningkatan 

mutu/kinerja perguruan tinggi melalui proses penciptaan pengetahuan, transfer 

pengetahuan, penyimpanan pengetahuan dan penggunaan kembali pengetahuan 

dengan didukung oleh faktor enabler yaitu teknologi, budaya, SDM dan organisasi. 

Selanjutnya Abdullah et al. (2008 : 284) mengemukakan bahwa KM dapat 
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berdampak pada pencipaan belajar yang efektif dan peningkatan penelitian dan 

publikasi ilmiah di perguruan tinggi.  

Berdasarkan informasi di atas, yang menjadi fokus telaahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Knowledge 

Management dalam meningkatkan mutu di UNPAS, UNLA dan UNIGA”. 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas kondisi nyata di UNPAS, UNLA 

dan UNIGA dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam         

bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terkait dengan knowledge 

management yaitu : 

1. Bagaimana kebijakan dalam knowledge management di UNPAS, UNLA dan 
UNIGA ? 
a.  Bagaimana dukungan kebijakan dalam knowledge management di UNPAS, 

UNLA dan UNIGA ? 
b.  Bagaimana dukungan struktur organisasi terhadap knowledge management di 

UNPAS, UNLA dan UNIGA ? 
2. Bagaimana implementasi knowledge management di UNPAS, UNLA dan 

UNIGA ? 
a. Bagaimana eksistensi knowledge management  dilihat dari  jenis dan elemen 

knowledge management,  serta  peluang serta tantangan knowledge 
management  di UNPAS, UNLA dan UNIGA  

b. Bagaimana peran TIK/ICT dalam knowledge management di UNPAS, 
UNLA dan UNIGA ? 

c. Bagaimana proses knowledge management di UNPAS, UNLA dan 
UNIGA? 

d. Bagaimana sumber daya manusia dalam knowledge management  UNPAS, 
UNLA dan  UNIGA ? 

e. Bagaimana kegiatan penelitian  dan pengabdian pada masyarakat dalam 
knowledge management di UNPAS, UNLA dan UNIGA ?  

3. Bagaimana budaya dalam  knowledge management, di UNPAS, UNLA dan 
UNIGA ? 

4. Bagaimana dampak  knowledge management  dalam meningkakan mutu  di 
UNPAS, UNLA dan UNIGA ? 

5. Bagaimana strategi knowledge management  yang ditawarkan  dalam upaya 
meningkatkan mutu perguruan tinggi di UNPAS, UNLA dan UNIGA ? 
 

D. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka 

diharapkan dapat dicapai tujuan penelitian sebagai berikut ini : 

1. Mengetahui kebijakan dalam knowledge management di UNPAS, UNLA dan 

UNIGA yang  meliputi : 

a.  Dukungan kebijakan dalam knowledge management di UNPAS, UNLA dan 

UNIGA. 

b.  Dukungan struktur organisasi terhadap knowledge management  di UNPAS, 

UNLA dan UNIGA. 

2. Mengetahui implementasi knowledge management di UNPAS, UNLA dan 

UNIGA yang meliputi : 

a. Eksistensi knowledge management  dilihat dari jenis dan elemen knowledge 

serta  peluang serta tantangan penerapan knowledge management   di 

UNPAS, UNLA dan UNIGA.  

b. Peran ICT dalam knowledge management  di UNPAS, UNLA dan UNIGA. 

c. Proses knowledge management  di UNPAS, UNLA dan UNIGA. 

d. Sumber daya manusia dalam knowledge management   UNPAS, UNLA dan  

UNIGA. 

e. Kegiatan penelitian  dan pengabdian pada masyarakat dalam knowledge 

management  di UNPAS, UNLA dan UNIGA ?  

3. Mengetahui peran budaya dalam  knowledge management, di UNPAS, UNLA 

dan UNIGA. 

4. Mengetahui dampak  knowledge management  dalam meningkakan mutu  di 

UNPAS, UNLA dan UNIGA. 
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5. Mengetahui strategi knowledge management  yang efektif yang akan 

ditawarkan  di UNPAS, UNLA dan UNIGA.   

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai       

berikut : 

1. Secara Ilmiah : 

a. Mengembangkan knowledge management untuk kebutuhan bidang 

pendidikan khususnya pendidikan tinggi. 

b. Mengembangkan  ilmu    pengetahuan   di bidang knowledge management 

di bidang  pendidikan. 

2. Secara Praktik : 

a. Sumbangan praktis penelitian ini terfokus kepada knowledge management  

pada kondisi yang dinamis di UNPAS, UNLA dan UNIGA. 

b. Meningkatkan knowledge management  di UNPAS, UNLA dan UNIGA 

dalam kaitannya dengan kemampuan knowledge management  dalam 

meningkatkan mutu  bagi universitas. 

 

F. Premis Penelitian 
  

Penelitian ini bertolak dari beberapa Premis yang menjadi landasan dalam 

mengkaji dan menganalisis knowledge management  , sebagai berikut : 

1. Terdapat 3 peran perguruan tinggi ; (1) state of the art, “knowledge creation”, 

(2) knowledge based economy, (3) peran  perguruan tinggi dan industri.                 

(Hakim : 2010 : 1). Selanjutnya Berheim and Chaui (2003 : 67) mengemukakan 
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bahwa di perguruan tinggi  ; (1) knowledge menjadi sentral dalam kehidupan: 

ekonomi (produksi) dan sosial; knowledge worker, (2)penurunan waktu antara 

basic research dan aplikasi menjadi teknologi, (3) akselerasi pertumbuhan 

knowledge tinggi, kompleksitas tinggi dan kecenderungan cepat usang 

“knowledge explosion” 

2. Dalam era informasi dan pengetahuan infrastruktur teknologi memiliki peranan 

penting “In the information age, technological infrastructure is an instrument 

of power” (Star : 1999 : 28) Selanjutnya Muangkeow  (2007 : 2)  

mengemukakan “There are three principles to support the ICT for Knowledge-

based Society and Economy namely ; (1)building human capital, (2) promoting 

innovation and  (3) investing in information  infrastructure and promoting the 

information industry”. Alavi dan Gallupe (2003 : 109) menemukan beberapa 

tujuan pemanfaatan ICT, yaitu  ; (1) memperbaiki competitive positioning, (2) 

meningkatkan brand image, (3) meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pengajaran, (4) meningkatkan kepuasan mahasiswa, (5) meningkatkan 

pendapatan, (6) memperluas basis mahasiswa, (7) meningkatkan kualitas 

pelayanan, (8) mengurangi biaya operasi, dan (9) mengembangkan produk dan 

layanan baru. Davenport dan Short (1990 : 16) mendefinisikan 10 peran yang 

dapat dimainkan oleh TI, yaitu transactional, geographical, automatical, 

analytical, informational, sequential, knowledge management, tracking, dan 

disintermediation. Semua peran TI ini dapat dikontekstualisasikan dengan 

kebutuhan PT. Dalam bahasa yang lain, Al-Mashari dan Zairi (Wahid, 2004 : 

14) menyatakan bahwa manfaat TI adalah pada kemampuannya yang ;  (1) 
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enabling parallelism, (2) facilitating integration, (3) enhancing decision 

making,  dan (4) minimizing points of contact. 

3. Suatu Perguruan Tinggi memerlukan kemampuan untuk memproses, 

mengkonversi berbagai informasi dalam knowledge yang pada gilirannya 

memungkinkan para dosen mampu meneliti/menghasilkan produk yang 

bermanfaat bagi masyarakat pemakai. Isu inilah yang menunjukan pentingnya 

KM dalam kegiatan penelitian yang inovatif di perguruan tinggi (Islahuzzaman : 

2006 : 359) 

4. KM adalah proses yang ada dalam organisasi yang menghasilkan nilai dari 

intelektual dan asset dasar pengetahuan. Banyak sekali nilai yang dihasilkan 

seperti asset yang berasal dari hasil sharing diantara karyawan, lembaga dan 

sejawat dalam mendorong dan memberikan saran praktis yang terbaik. Santosus 

dan Jon Surmacz dalam Indrajit dan Djokopranoto (2006:49) 

5. Proses knowledge management    meliputi ;   (1) menciptakan pengetahuan 

baru, (2)   mengakses pengetahuan dari sumber eksternal, (3)  menyimpan 

pengetahuan dalam dokumen, database, perangkat lunak dan sebagainya,                

(4) mewujudkan dan menggunakan pengetahuan dalam proses, produk dan jasa, 

(5) mentransfer pengetahuan yang dimiliki di lingkungan perusahaan,                   

(6) menggunakan pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan,                    

(7) memperlancar pengembangan pengetahuan melalui budaya dan insentif,            

(8) mengukur nilai aset pengetahuan dan dampaknya pada manajemen 

pengetahuan (Galagan dalam Indrajit 2006 : 56) 

6. Knowledge management  dalam perguruan tinggi mempunyai beberapa manfaat 

diantaranya untuk kegiatan riset, pengembangan kurikulum, pelayanan kepada 
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alumni, mahasiswa dan dosen, pelayanan administrasi, perencanaan strategis 

(Kidwell, Vander Linde and Johnson,  2004:26 ). Sedangkan Petrides and 

Nodine (2003: 34) menjelaskan manfaat penerapan knowledge management di 

perguruan tinggi adalah ; (1) memberikan dorongan peningkatan kecerdasan 

organisasi, (2) practical know-how, (3) efektifitas manajemen perguruan tinggi. 

7. Mohayidin  et al. (2007) mengemukakan bahwa knowledge management  

merupakan asset yang sangat penting bagi Universitas. Knowledge management  

di perguruan tinggi menyangkut aktivitas akademik maupun aktivitas akademik 

yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi secara 

berkelanjutan. Fokus knowledge management   di perguruan tinggi menyangkut 

penciptaan dan penyimpanan, diseminasi/berbagai pengetahuan                            

dan penggunaan kembali pengetahuan yang berguna bagi kegiatan 

pembelajaran, penelitian dan pengambilan keputusan  

 

G. Kerangka Pemikiran 

  Friedrichs (dalam Ritzer, 2003:6) mengungkapkan bahwa paradigma sebagai 

suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok 

persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajari. Lebih lanjut Ritzer (2003:7) 

mengungkapkan bahwa paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus 

dipelajari, persoalan-persoalan yang harus dijawab, bagaimana harus menjawabnya, 

serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang 

harus dikumpulkan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Pengertian 

paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diantaranya; (1) paradigma 

adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi 
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(penggabungan inti) dan deklinasi (perbedaan kategori) dari kata tersebut, (2) 

paradigma adalah model dari teori ilmu pengetahuan,  (3) paradigma adalah 

kerangka berfikir.  Moleong (1989 : 33-34) mengatakan bahwa paradigma adalah 

seperangkat keyakinan, asumsi, konsep atau proposisi, nilai, pola pandangan 

mendasar tentang sesuatu pokok permasalahan yang akan mengarahkan peneliti. 

Berdasarkan para pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan 

kerangka berpikir, asumsi, konsep, nilai serta pandangan tentang suatu yang dapat di 

gunakan untuk merumuskan dan memecahkan masalah. 

 Dalam memecahkan permasalahan penelitian yang terkait dengan 

Implementasi knowledge management di UNPAS, UNLA dan UNIGA dalam 

meningkatkan mutu perguruan maka perlu berpedoman pada paradigma ; knowledge 

management  yang efektif akan meningkatkan mutu perguruan tinggi di UNPAS, 

UNLA dan UNIGA. Untuk mencapai knowledge management  yang dapat 

meningkatkan mutu  universitas, maka dalam penelitian ini akan mengkaji, 

menganalisis tentang knowledge management di UNPAS, UNLA dan UNIGA 

tertutama yang terkait dengan ;  kebijakan knowledge management di perguruan 

tinggi, peran ICT dalam knowledge management,  proses knowledge management, 

SDM dalam knowledge management,  kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam knowledge management,  budaya dalam knowledge management,  

knowledge management dalam meningkatkan mutu universitas dan strategi 

knowledge management yang ditawarkan. 

 Teori-teori manajemen, administrasi pendidikan, knowledge management, 

kepemimpinan,  manajemen strategis, dan mutu digunakan sebagai dasar untuk 

mengkaji masalah-masalah yang  berkaitan dengan KM yang meliputi kebijakan KM 
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di perguruan tinggi, peran ICT dalam KM,  proses KM, SDM dalam KM,  kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat dalam KM,  budaya dalam KM,  KM dalam 

meningkatkan mutu universitas dan strategi KM hipotetik yang ditawarkan.  

Ditinjau dari sudut Administrasi Pendidikan berbagai masalah umum 

pendidikan tersebut kiranya bertumpu pada masalah kelemahan dalam pengelolaan 

atau manajemen pendidikan, baik kesesuaian model manajemen yang digunakan 

maupun kemampuan dalam menerapkannya secara profesional dan konsisten 

(Ismaun, 1999:8).  

Sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini disusun suatu 

gambaran kerangka berpikir yang dapat dipedomani dalam melaksanakan penelitian 

selanjutnya. Dalam setiap pemecahan masalah diperlukan suatu kerangka kerja 

proses pemecahan masalah sebagai penuntun dalam hal “di mana pemecahan 

masalah dimulai dan berakhirnya di mana”. Dengan adanya kerangka atau langkah-

langkah pemecahan masalah yang telah dibuat sebelum pemecahan masalah 

dilaksanakan akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan rangkaian 

penelusuran terhadap masalah yang akan dikaji melalui tahap-tahap kegiatan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi masalah-

masalah knowledge management di UNPAS, UNLA dan UNIGA meliputi masalah-

masalah kebijakan, infrastruktur TIK/ICT, kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat, kualisifikasi dan kompetensi dosen serta masalah yang berkaitan 

dengan budaya. Masalah-masalah tersebut diselesaikan dengan beberapa program 

diantaranya ; pengembangan kebijakan, pengembangan infrastruktur TIK/ICT, 

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan jumlah dan mutu kegiatan 

penelitian dan pengembangan serta peningkatan budaya dalam menghasilkan 
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pengetahuan. Melalui proses penciptaan pengetahuan, akuisisi pengetahuan, transfer 

pengetahuan, penggunaan pengetahuan, serta penyimpanan pengetahuan diharapkan 

program-program tersebut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan 

knowledge management yang efektif dan efisien. Kemudian knowledge management 

yang efektif dan efisien ini dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi di UNPAS, 

UNLA dan UNIGA, untuk mendukung pencapaian tersebut diperlukan strategi 

knowledge management yang efektif. Adapun Kerangka pemikiran digambarkan 

pada gambar 1.5 sebagai   berikut: 
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Gambar  1.5 Kerangka Pemikiran 
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H. Penjelasan Istilah 
 
Data                                 : simbol yang belum diinterprestasikan atau adalah hasil 

observasi terhadap dunia luar. 
 

Data Base                        : 
 

kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer 
secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan 
suatu program komputer untuk memperoleh informasi 
dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan 
untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data 
disebut sistem manajemen basis data (database 
management system, DBMS) 
 

E-Learning                      : e-learning adalah proses belajar secara efektif yang 
dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian 
materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan 
layanan dalam belajar 
 

Explicit Knowledge         : pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar (cetak 
maupun elektronik) dan bisa sebagai bahan 
pembelajaran (reference) untuk orang lain 
 

ICT/TIK                           : disebut juga Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
adalah adalah payung besar terminologi yang mencakup 
seluruh peralatan teknis untuk memproses dan 
menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek 
yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 
Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan 
dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, 
manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan 
teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang 
berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk 
memproses dan mentransfer data dari perangkat yang 
satu ke lainnya. 
 

Informasi                         : informasi adalah data yang sudah diberi makna atau  
informasi adalah data yang mengandung relevansi dan 
tujuan penggunaan 
 

Intagible Asset                : merupakan asset yang tidak berwujud. Pengetahuan 
merupakan salah satu bentuk asset yang tidak berwujud. 
 

Knowledge                      : merupakan informasi yang memiliki nilai/kegunaan atau 
pengetahuan adalah sesuatu yang memungkinkan orang 
memahaminya 
 

Knowledge Akuisisi          : Akuisisi pengetahuan merupakan proses pengumpulan 
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informasi dari sumber-sumber yang tersedia, yang dapat 
berupa kepakaran seseorang maupun kepakaran laten 
(yang tersimpan dalam bentuk materi cetakan). 
 

Knowledge Creations       : Proses penciptaaan pengetahuan yang mulai dari akses 
informasi dan pengalaman, refleksi individu-individu 
atas tindakan di masa lalu, kemampuan menyerap 
pengetahuan, motivasi individu untuk belajar-persepsi 
atas kebernilaian aktivitas yang menuju terciptanya 
pengetahuan baru tersebut. 
 

Knowledge Based            : 
Economy                           

ekonomi berbasis pengetahuan atau KBE adalah sistem 
ekonomi yang menciptakan, mendesiminasi dan 
menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan daya saing. 
 

Knowledge explosion       : pengetahuan yang sudah using, dinilai tidak memiliki 
lagi nilai strategis bagi organisasi 
 

Knowledge Management : manajemen pengetahuan adalah suatu disiplin yang 
mempromosikan suatu  pendekatan terintegrasi terhadap 
pengidentifikasian, pengelolaan dan pendistribusian 
semua asset informasi suatu organisasi untuk 
meningkatkan nilai organisasi. 
 

Knowledge Storage          : penyimpanan pengetahuan kedalam sistem agar 
pengetahuan selalu awet. Proses ini juga menjaga 
hubungan antara pengetahuan dengan sistem 
 

Knowledge Re-Use           : penggunaan kembali pengetahuan yang ada dalam 
penyimpanan untuk proses penciptaan dan penyebaran 
pengetahuan. 
 

Knowledge                       : 
Transfer/Sharing               
         

menyangkut dengan aktifitas pemindahan pengetahuan 
dari satu pihak ke pihak lain. Termasuk juga dengan 
komunikasi, penerjemahan, konversi, penyaringan dan 
pengubahan. 
 

Tacit Knowledge              : dalam bahasa Indonesia disebut pengetahuan 
terbatinkan) pengetahuan yang berasal dari pengalaman 
seorang pembelajar sehingga bersifat pragmatis dan 
berharga. Pengetahuan ini bersifat lebih pribadi, 
berdasarkan pengalaman, dan sulit untuk 
dikomunikasikan ataupun dibagi dengan orang lain, 
karena pada umumnya pengetahuan ini berasal 
pemikiran seseorang atau kelompok 
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I. Sistematika Disertasi 

Disertasi ini disusun menjadi lima bab dan diuraikan menurut urutan sebagai 

berikut yaitu : pada bab satu tentang pendahuluan, diuraikan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, manfaat penelitian, premis penelitian, 

kerangka pemikiran, penjelasan istilah dan sistematika disertasi. 

Bab dua membahas tentang tinjauan pustaka  tentang manajemen perguruan 

tinggi, knowledge management, knowledge management di perguruan tinggi, ICT/TIK 

dalam knowledge management, penciptaan dan akuisisi pengetahuan, transfer 

pengetahuan, storage/penyimpanan dan re-use pengetahuan, konsep manajemen 

stratejik dan konsep kepemimpinan, penelitian terdahulu, posisi penelitian dan 

ringkasan tinjauan pustaka. 

Bab tiga tentang metode penelitian yang berisikan : pendekatan penelitian, 

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pengecekan validitas 

dan reliabilitas data, teknik analisis data, prosedur penelitian serta lokasi, waktu dan 

kegiatan penelitian. 

Bab empat menyajikan hasil temuan dan pembahasan  yang  berisikan ;          

(1) kebijakan knowledge management  di perguruan tinggi, (2) implementasi knowledge 

management di perguruan tinggi,   sumber daya manusia dalam knowledge 

management, (3) peran budaya dalam knowledge management, dan (4) dampak 

knowledge management dalam meningkatan mutu perguruan tinggi dan (5) startegi 

knowledge management yang ditawarkan.  

Bab lima  yang merupakan kesimpulan dari uraian terdahulu, yang diakhiri 

dengan rekomendasi baik bagi UNPAS, UNLA dan UNIGA maupun bagi perguruan 

tinggi lainnya. 


