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Knowledge

� Menurut Probst, knowledge atau pengetahuan 
adalah keseluruhan dari pengertian dan kemampuan 
yang digunakan oleh individu dengan tujuan 
tertentu untuk memecahkan masalah, yang meliputi 
teori dan praktek, aturan sehari-hari dan perintah 
untuk melakukan suatu tindakan.

� Menurut Turban, knowledge berisi informasi yang 
telah diorganisasikan dan diproses untuk memberi 
pengertian, pengalaman, pembelajaran lebih lanjut 
dan keahlian sebagaimana ini digunakan untuk 
masalah atau proses bisnis tertentu.

Seukuran  apapun  suatu  organisasi,  pasti  memiliki  aset  
knowledge. Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat dua tipe 
Knowledge sebagai berikut

1. Tacit   Knowledge  adalah   knowledge  yang   sebagian  
besar   berada   dalam organisasi.  Tacit knowledge 
adalah sesuai yang kita ketahui dan alami, namun sulit 
untuk diungkapkan secara jelas dan lengkap.  Tacit 
Knowledge sangat sulit untuk dipindahkan kepada 
orang lain, karena knowledge tersebut tersimpan pada 
masing-masing pikiran (otak) para individu dalam 
organisasi sesuai dengan kompetensinya.

2. Explicit knowledge adalah pengetahuan dan 
pengalaman tentang “bagaimana untuk”, yang 
diuraikan secara lugas dan sistematis.
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Management

� Istilah management menurut Robbins dan Mary 
Coulter, mengacu pada proses mengkoordinasi dan 
mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar 
diselesaikan secara efektif dan efisien dengan dan 
melalui orang lain.

Konowledge Management

� (Menurut Denning) Knowledge management adalah 
proses yang sistematik untuk menemukan, memilih, 
mengumpulkan, menyaring, dan menampilkan 
informasi agar dapat meningkatkan pengertian 
pegawai dalam bidang tertentu. Knowledge 
management menolong suatu organisasi untuk 
mendapatkan pengertian dan pemahaman 
berdasarkan pengalamannya sendiri. 

Knowledge Management

� Knowledge management juga membantu organisasi 
dalam memperoleh, menyimpan dan memanfaatkan 
pengetahuan untuk beberapa hal, seperti, 
pemecahan masalah, dynamic learning, perencanaan 
strategis, dan pengambilan keputusan.

� Knowledge management juga mencegah hilangnya 
suatu pengetahuan dari organisasi dan menyediakan 
penambahan pengetahuan secara fleksibel.

� Knowledge management menurut Kenneth Laudon 
dan Laudon,adalah kumpulan proses yang 
dikembangkan dalam organsasi untuk menciptakan, 
mengumpulkan, menyimpan, memelihara dan 
menyebarkan pengetahuan atau knowledge dari 
sebuah organisasi atau perusahaan.
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Knowledge Management dalam  Pendidikan

� Istilah e-Learning dapat didefinisikan sebagai sebuah 
bentuk teknologi informasi yang diterapkan 
dibidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya.

� Definisi e-Learning sendiri sebenarnya sangatlah 
luas, bahkan sebuah portal yang menyediakan 
informasi tentang suatu topik dapat tercakup dalam 
lingkup e-Learning ini. Namun, istilah e-Learning 
lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat 
sebuah transformasi proses belajar mengajar yang 
ada ke dalam bentuk digital yang dapat dijembatani 
oleh teknologi Internet.

� Harus diakui bahwa fokus e-Learning lebih pada 
efisiensi proses belajar mengajar, cara 
pengajaranmaupun materi ajar masih dapat 
mengacu pada kurikulum nasional. Siswa lebih pasif 
dan berposisi sebagai konsumen pengetahuan. Guru 
sebagai otoritas yang pengetahuannya didukung 
oleh sistem perpustakaan dan metoda penyampaian. 

� Konsep Knowledge Management, belajar mandiri 
yang berbasis pada kreativitas siswa dan mendorong 
siswa melakukan analisa hingga sintesa pengetahuan 
menghasilkan tulisan, informasi, dan pengetahuan 
sendiri menjadi fokus yang lebih mengarah ke masa 
depan. 
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� Terlepas dari adanya konsep yang sangat 
revolusioner ini dan perlu diujicobakan piranti yang 
nantinya digunakan di e-Learning maupun 
Knowledge Management tidak berbeda jauh

� Sistem e-Learning merupakan salah satu bentuk KM, 
dan dikembangkan dengan memanfaatkan 
teknologi, khususnya teknologi komputer dan 
komunikasi. Teknologi akan mendukung tersedianya 
layanan pencarian informasi dan pengetahuan 
secara cepat, akan tetapi teknologi juga dapat 
digunakan untuk mengirimkan pengetahuan ke 
sistem untuk dapat diakses bersama. 

� Teknologi memungkinkan diwujudkannya berbagai 
pengetahuan yang ada agar dapat dimanfaatkan 
bersama, dan pada gilirannya akan dapat 
menciptakan pengetahuan yang baru.

Tugas Kelompok

� Cari informasi di internet, perusahaan atau instansi
yang telah menerapkan Knowledge Management.
Tuliskan latar belakang penerapannya, manfaatnya,
dan hasil yang didapat.

� Kerjakan pada program pengolah kata dan konversi 
ke PDF lalu kirim ke nurdian.nofrianto@gmail.com,  
paling lambat 1 minggu sejak tugas diberikan.


