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KONSEP DASAR MANAJEMEN PENGETAHUAN 

DALAM KONTEKS PERPUSTAKAAN 
 
 
 Perkembangan terakhir tentang teori organisasi ditandai antara lain 

dengan adanya “disiplin” baru atau lahan kajian baru yakni knowledge 

management. Knowledge management adalah lahan penelitian baru yang 

bersifat interdisiplin. Teori tentang knowledge management mencoba 

menjawab pertanyaan-pertanyaan: how we should manage knowledge 

work and knowledge organizations? (Tuomi: 1999: 16). Untuk menjawab 

pertanyaan ini terlebih dahulu harus memahami bagaimana dan kapan 

penciptaan pengetahuan baru harus didukung, bagaimana penggunaan 

pengetahuan yang telah terhimpun menjadi lebih produktif bagi 

organisasi.  

1. Definisi Manajemen Pengetahuan 

 Istilah knowledge management pertama kali diperkenalkan kira-kira 

pada awal tahun 1990-an. Namun studi awal tentang knowledge 

management telah dilakukan pada pertengahan tahun 1980-an antara lain 

oleh Karl Erik Sveiby dan Tom Lloyd (1987) dengan bukunya yang 

berjudul Managing Knowhow: Add Value…by Valuing Creativity. 

Sedangkan istilah intellectual capital yang merupakan unsur dari 

knowledge management pertama kali diperkenalkan secara populer oleh 

Thomas A. Stewart pada tahun 1991 di majalah Fortune. 

Knowledge management kemudian berkembang menjadi ilmu yang 

banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Sampai saat ini sudah ada 

beberapa pakar yang secara serius mengembangkan knowledge 
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management. Beberapa di antaranya mendefinisikan knowledge 

management sebagai berikut: 

 Knowledge management is the collection of processes that govern the 
creation, dissemination, and utilization of knowledge [Newman dalam 
The Knowledge Management Forum, (2002)] 

 
 The art of creating value from an organization’s intangible assets 

(Sveiby, 2000). 
 Knowledge management caters to the critical issues of organizational 

adaption, survival and competence in face of increasingly 
discontinuous environmental change. Essentially, it embodies 
organizational processes that seek synergistic combination of data 
and information processing capacity of information technologies, and 
the creative and innovative capacity of human beings (Malhotra, 
2000). 

 
 Knowledge management is an audit of -intellectual capital- that 

highlights unique sources, critical functions and potential bottlenecks 
which hinder knowledge flows to the point of use. It protects 
intellectual assets from decay, seeks opportunities to enhance 
decisions, services and product through adding intelligence, 
increasing value and providing flexibility (Grey, 2000). 

 
 A discipline that promotes an integrated approach to identifying, 

capturing, evaluating, retrieving, and sharing all of an enterprise’s 
information assets (Gartner Group’s dalam Srikantaiah, 2000:3). 

 
Dimattia dan Oder (1997) mendefinisikan knowledge management 

sebagai “pengaksesan, pengevaluasian, pengaturan, pengorganisasian, 

penyaringan dan pendistribusian informasi dengan cara-cara tertentu 

sehingga berguna bagi pemakai. Knowledge management mencakup 

pemaduan informasi internal dan eksternal suatu perusahaan dan 

membentuknya menjadi pengetahuan yang bisa dimanfaatkan melalui 

suatu teknologi”. Knowledge management sebagai suatu disiplin yang 

menawarkan sebuah pendekatan terpadu untuk mengindentifikasi, 

mengumpulkan, mengevaluasi, menemukan kembali dan memanfaatkan 

bersama aset-aset informasi badan korporasi. Aset-aset tersebut 

mencakup database, dokumen, kebijakan, prosedur, keahlian serta 

pengalaman. 
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Terlihat jelas definisi knowledge management sangat beragam, 

karena pengetahuan (knowledge) sendiri memiliki pengertian yang 

ambiguitas (tidak jelas). Tidak ada kesepakatan tentang apa pengetahuan 

itu. Ada ilmuwan yang menyamakan pengetahuan dengan informasi, ada 

pula yang membedakannya. Wenig (1996) memberi definisi pengetahuan 

sebagai pemahaman terhadap proses sistem kognitif. Pengertian ini 

menunjukkan suatu konstruk yang tidak secara langsung bisa diobservasi. 

Menurut Wenig, informasi bukan pengetahuan, tetapi dikomunikasikan 

melalui sistem kognitif. Sistem kognitif bisa berupa atau dimiliki oleh 

individu, kelompok, suatu organisasi, sistem komputer dan kombinasi di 

antaranya. Informasi dan pengetahuan saling berhubungan tetapi tidak 

berarti equivalen. Kadang-kadang informasi menyediakan bahan bagi 

pengetahuan, demikian juga sebaliknya (Norton, 2000:7). 

Sedangkan Buckland (1991) dalam definisinya tentang information 

as knowledge, jelas menyamakan informasi dengan pengetahuan atau 

sekurang-kurangnya menganggap informasi sebagai pengetahuan. 

Addleson (2000:137-138) melihat knowledge dari dua sudut pandang: (a) 

pengetahuan sebagai sesuatu wujud fisik dan digambarkan sebagai suatu 

aset; dan (b) pengetahuan sebagai suatu proses, dan tercipta ketika 

seseorang berinteraksi dan sharing pengetahuan dengan orang atau 

kelompok lain. 

Maka definisi tentang knowledge management berbeda-beda 

tergantung siapa yang mendefinisikan dan dalam konteks apa definisi 

tersebut diterapkan. Para profesional informasi seperti pustakawan, 

manajer rekod, dan arsiparis, menekankan pada manajemen dokumen. 

Ahli teknologi informasi seperti pengembang software, programmer, dan 



Bahan Ajar MK Pengantar Pengorganisasian Pengetahuan I - 4 of 29 

teknologi serupa, menitikberatkan pada hardware, software, network dan 

telekomunikasi. Demikian juga ahli pendidikan, memiliki persepsi dan 

definisi sendiri tentang knowledge management.  

Meskipun knowledge management didefinisikan dan diterapkan 

dalam berbagai lapangan yang berbeda, namun secara umum dapat 

ditarik pengertian bahwa knowledge management menekankan: (a) 

adanya usaha yang serius untuk meningkatkan sistem kognisi (organisasi, 

manusia, komputer, atau gabungan manusia dan sistem komputer); (b) 

adanya aset-aset pengetahuan yang dikelola, yang berasal dari dalam dan 

luar organisasi, individu atau kelompok; (c) adanya proses pengadaan, 

pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan pengetahuan tersebut untuk 

mencapai tujuan tertentu; (d) adanya penyebaran pengetahuan dan 

pengalaman baik melalui akses langsung ke database maupun melalui 

sharing dan kolaborasi ke lingkungan internal dan eksternal organisasi, 

(e) adanya kreativitas dan inovasi menciptakan pengetahuan baru. 

 

2. Level Manajemen Pengetahuan 

Level knowledge management terdiri dari beberapa tingkatan yang 

digambarkan dengan piramida gambar berikut, dimana masing-masing 

tingkatan menunjukkan proses yang saling terkait satu sama lain. 
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Gambar 1 : Piramida Knowledge Management 

Sumber: Diolah dari Outsell (2000:10); Bawden (1996:75); Partridge dan 

Hussain (1994:2); Rosenberg (2001:70). 

Level 1: Data tersebar ditransformasikan oleh processing (pemrosesan 

data) ke informasi. Pada level ini biasanya disebut manajemen 

dokumen yaitu mengelola isi informasi (content management), 

mengorganisasikan dan mendistribusikan informasi. Pemakai 

dapat melakukan akses dan temu kembali dokumen secara online 

pada database.  

Level 2: Data dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi informasi. 

Pemakai bisa menyumbangkan informasi ke sistem, menciptakan 

isi baru dan mengembangkan database pengetahuan. Pemakai 

bisa membaca dokumen online, men-download, melengkapinya 

dan kemudian mengirimkannya ke tujuan yang dikehendaki. 

Dengan demikian informasi dapat secara terus menerus di-

update. 
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Level 3: Informasi dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi 

pengetahuan. Hal ini memerlukan pemahaman tentang input dan 

output informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. 

Pengetahuan dibangun oleh organisasi melalui proses 

pemerolehan, pendistribusian, kolaborasi dan komunikasi serta 

penciptaan pengetahuan baru. 

Level 4: Pengetahuan dianalisis dan diterapkan sehingga membuat orang 

bijaksana. Pada level ini enterprise intelligence dikembangkan 

dengan membangun jaringan pakar, interaksi dengan database 

operasional, dan performance support, dimana pengetahuan baru 

yang dihasilkan, ditambahkan pada sistem.  

 

3. Tipe-tipe Pengetahuan  

Knowledge pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

1. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang berada dalam pikiran 

manusia, yang bisa diserap orang lain melalui kolaborasi dan 

sharing (Nasseri, 1996). Contohnya adalah percakapan antar muka, 

percakapan antar telepon, training, email, dan lain-lain. Knowledge 

ini berada pada diri seseorang dan relatif sulit untuk 

diformalkan/diterjemahkan, sehingga masih ada hambatan untuk 

dikomunikasikan dengan individu lain. Tacit knowledge bersifat 

subyektif, intuisi, terkait erat dengan aktivitas dan pengalaman 

individu serta idealisme, values, dan emosi.  

Tacit knowledge memiliki 2 dimensi (Nonaka dan Takeuchi, 

1995:8), yaitu: 
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a. Dimensi teknis, yang lebih bersifat informal dan know-how 

dalam melakukan sesuatu. Dimensi teknis yang mengandung 

prinsip-prinsip dan teknis pengetahuan yang diperoleh 

karena pengalaman ini, relatif sulit didefinisikan dan 

dijelaskan. 

b. Dimensi kognitif, terdiri dari kepercayaan, persepsi, 

idealisme, values, emosi dan mental yang juga sulit 

dijelaskan. Dimensi ini akan membentuk cara seseorang 

menerima segala sesuatu yang ada di lingkungannya. 

2. Explicit Knowledge adalah pengetahuan yang terdokumentasi dalam 

berbagai bentuk seperti paper, laporan penelitian, buku, artikel, 

manuskrip, paten dan software, dan lain-lain. Dengan kata lain 

knowledge yang sudah dapat dikemukakan dalam bentuk data, 

formula, spesifikasi produk, manual, prinsip-prinsip umum, dan 

sebagainya. Knowledge yang dimiliki suatu lembaga dan siap untuk 

ditransfer kepada semua individu dalam perusahaan secara formal 

dan sistematis. 

Kedua tipe pengetahuan tersebut tidak bisa dipisahkan dari 

pengetahuan individual dan pengetahuan organisasi, bahkan saling 

berinteraksi satu sama lain. Performance bisnis lebih merupakan hasil dari 

perpaduan antara tacit dan explicit knowledge seorang individu dan 

organisasi yang menjalankan suatu perusahaan.  
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Gambar 2 : Pertukaran Pengetahuan dalam Organisasi 

Sumber: Lihat Nonaka (1995:62); Abell dan Oxbrow (2000:47); Bhatt 

(2002:34). 

 

4. Sumber-sumber Pengetahuan 

Adapun sumber-sumper pengetahuan dapat dibagi ke dalam tiga 

kategori, yaitu: modal pengetahuan (knowledge capital), modal sosial 

(social capital) dan modal infrastruktur (infrastructure capital) (Short, 

2000:354-357). 

1) Modal pengetahuan (knowledge capital) 

Aset pengetahuan boleh jadi tersimpan, atau terletak pada 

pekerjaan rutin, proses dan prosedur, peran jabatan dan 

pertanggungjawaban, dan struktur organisasi. Pengetahuan yang 

tersimpan dalam sistem ini digunakan secara reguler untuk 

melaksanakan tugas atau langkah-langkah proses pekerjaan secara 

konsisten. 
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2)  Modal Sosial (social capital) 

Nahapiet dan Ghosal (1998), memberikan definisi aset sosial 

sebagai sejumlah sumberdaya yang potensial dan aktual yang 

tersimpan dalam, tersedia melalui, dan diperoleh dari jaringan antar 

hubungan yang diproses oleh individu atau organisasi. Inti teori aset 

sosial adalah tersedianya jaringan antar hubungan yang menyediakan 

sumber untuk menjalankan kegiatan sosial, menyediakan koleksi aset 

pengetahuan yang dimiliki kepada anggota mereka. 

Studi ini bermaksud memperluas konsep social capital di 

perpustakaan, dari hanya sebagai penjamin (quarantor) akses ke 

kesediaan data/info exchange ke arah terbentuknya trust untuk 

menjalankan standar perpustakaan yang akan dibuat, dengan 

melibatkan agen dalam proses standardisasi. 

3) Modal Infrastruktur (Infrastructure Capital) 

 Telah dimaklumi secara umum bahwa kekuatan layanan informasi 

tergantung pada ketersediaan infrastruktur informasi yang dapat 

memenuhi meningkatnya permintaan akan pertukaran dan manipulasi 

informasi melalui jaringan kepada pengguna yang terpisah secara 

geografis (McLean, 1998). Infrastruktur kapital mencakup sumber-

sumber pengetahuan suatu perusahaan, seperti jaringan LAN/WAN, 

file, server, network, Intranet, PC, dan aplikasinya. Pendek kata, 

semua infrastruktur teknologi informasi dapat dikatakan sebagai 

bagian dari infrastructure capital juga mencakup struktur organisasi, 

pembukuan atau pemberkasan, peran pertanggungjawaban, dan lokasi 

kantor secara geografis yang menyediakan sarana fisik dalam berbagai 
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pasar. Sumberdaya ini secara rutin ditopang oleh perusahaan dengan 

tugas keseharian, baik administrasi maupun operasional. 

Secara ringkas, Prusak (1998) menggambarkan sumber-sumber 

pengetahuan, social capital, dan infrastructure capital dalam tabel berikut: 

Tabel 1: Sumber-Sumber pengetahuan 

Knowledge 

Resources 

Social Capital Infrastructure 

Explicit Culture Processes 

Tacit Trust Resources 

Formal Knowledge Behavior Technology 

Informal Human Capital 

Issues 

Matric 

 

Sumber: Prusak (1998) seperti dikutip Koenig dan Srikantaiah 

(2000:30) 

Dari tabel tersebut diasumsikan bahwa agen yang menggunakan aset 

pengetahuan (customer capital) berada dalam semua ranah. Di dalam 

sumber-sumber pengetahuan mencakup customer, di infrastruktur juga 

mencakup customer, dan dalam social capital mencakup antar hubungan, 

bukan hanya dengan organisasi, tetapi juga dengan customer (dan 

supplier yang juga salah satu dari customer). 

 

5. Manfaat Knowledge Management  
 

Menurut Frappaolo dan Toms (2000), fungsi aplikasi knowledge 

management dalam suatu organisasi ada lima, yaitu sebagai berikut: 

1) Intermediation: yaitu peran perantara transfer pengetahuan 

antara penyedia dan pencari pengetahuan. Peran tersebut untuk 
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mencocokkan (to match) kebutuhan pencari pengetahuan 

dengan sumber pengetahuan secara optimal. Dengan demikian, 

intermediation menjamin transfer pengetahuan berjalan lebih 

efisien. 

2) Externalization: yaitu transfer pengetahuan dari pikiran 

pemiliknya ke tempat penyimpanan (repository) eksternal, 

dengan cara  seefisien mungkin. Externalization dengan 

demikian adalah menyediakan sharing pengetahuan. 

3) Internalization: adalah “pengambilan” (extraction) pengetahuan 

dari tempat penyimpanan eksternal, dan menyaringan 

pengetahuan tersebut untuk disediakan bagi pencari yang 

relevan. Pengetahuan harus disajikan bagi pengguna dalam 

bentuk yang lebih cocok dengan pemahamannya. Maka, fungsi 

ini mencakup interpretasi format ulang penyajian pengetahuan. 

4) Cognition adalah fungsi suatu sistem untuk membuat keputusan 

yang didasarkan atas ketersediaan pengetahuan. Cognition 

merupakan penerapan pengetahuan yang telah berubah melalui 

tiga fungsi terdahulu. 

5) Measurement, yaitu kegiatan knowledge management untuk 

mengukur memetakan dan mengkuantifikasi pengetahuan 

korporat dan performance dari solusi knowledge management. 

Fungsi ini mendukung empat fungsi lainnya, untuk mengelola 

pengetahuan itu sendiri. 

Penerapan knowledge management mampu meningkatkan 

kompetensi inti perpustakaan. Dengan mengelola knowledge, maka 

pustakawan akan semakin kreatif dan inovatif sehinggga kemampuannya 
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dalam menghasilkan produk atau melakukan pelayanan meningkat. 

Kemampuan berupa daya kreativitas dan inovatif ini yang merupakan 

kompetensi inti (lihat Abell dan Oxbrow, 2001; Srikantaiah dan  Koenig, 

2000; Malhotra, 2000). 

 

6. Penerapan Knowledge Management di Perpustakaan 

Ada tiga aspek yang berkaitan dengan penerapan knowledge 

management di organisasi. Ketiga aspek tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. People aspects, yaitu terdiri dari pendidikan, pengembangan, 

rekrutmen, motivasi, organisasi, uraian pekerjaan, perubahan 

budaya organisasi, dan mendorong adanya pengembangan 

pemikiran, kerjasama dan partisipasi seluruh karyawan (share 

knowledge to creating value through social interaction). 

2. Process aspects, yaitu terdiri dari proses inovasi, continues 

improvement, dan perubahan radikal seperti reengineering.  

3. Technology aspects, yaitu terdiri dari informasi dan decision 

support system, knowledge based system, dan data mining system. 

Dalam studi ini jika ketiga aspek di atas dikaitkan dengan teori 

strukturasi, maka people aspects merupakan agen, sedang process aspect 

dan technology aspects merupakan struktur. Ketiganya saling 

berhubungan, saling mempengaruhi dan saling melengkapi. 

Penerapan knowledge management ke dalam sistem perpustakaan 

atau pusat informasi, disinyalir oleh para ahli sebagai upaya 

meningkatkan fungsi dan peran sistem perpustakaan atau pusat informasi 
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tersebut menuju “virtual research center” guna meningkatkan nilai 

tambah informasi. 

Penelitian yang dilakukan Ryske dan Sebastian (2000:368) 

menunjukkan proses evolusi dari perpustakaan ke knowledge center 

(yang memberikan nilai tambah bagi pengguna Internal dan profesional 

informasi di Infocenter). Langkah yang diambil adalah mendefinisikan 

dengan jelas peran Infocenter, dari penyedia informasi menuju partner 

nilai tambah. 

Sedangkan Nelke (2000:149), dalam studinya yang berjudul: 

“Knowledge management in Swedish Corporation: The Value of 

Information and Information Services”, melaporkan bahwa kebanyakan 

manajer perpustakaan berusaha untuk mengalihkan perpustakaan 

korporat menuju “knowledge management center” dengan penekanan 

pada penggunaan jaringan Intranet perusahaan untuk diseminasi 

informasi kepada customer mereka di seluruh dunia. 

McCambell, Clare dan Gitters (1999:172-179) merangkum berbagai 

hasil penelitian para ahli tentang integrasi knowledge management  

dengan pusat informasi perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia, 

seperti Teltech, Microsoft, Hawlet Packard dan Ernst & Young. Hasil-hasil 

penelitian tersebut  menunjukkan adanya efek positif pada perbaikan 

kualitas dan peningkatan produktifitas perusahaan-perusahaan 

bersangkutan. 

 Dalam proses menuju “knowledge management center” tersebut, 

langkah-langkah strategis yang ditempuh perpustakaan adalah bagaimana 

memfasilitasi proses penciptaan pengetahuan (knowledge creation), 

bagaimana memperoleh pengetahuan (knowledge acquisition), 
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menyeleksi pengetahuan (knowledge filtering), mengelola pengetahuan 

(knowledge organization) dan menyebarkan pengetahuan (knowledge 

dissemination) dalam lingkungan technology based. 

Di samping itu, Davenport (1998: 52-67) menyebutkan ada 5 metode 

lain yang dapat digunakan untuk menciptakan knowledge dalam 

perusahaan (five modes of knowledge generation) yaitu sebagai berikut: 

1. Acquisition, yaitu menyewa, membeli, atau merekrut orang atau 

perusahaan yang telah memiliki intangible assets sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Intangible assets tersebut diharapkan 

dapat memberikan skill dan pengalaman mereka untuk 

dikembangkan dalam perusahaan. Menyewa konsultan termasuk 

salah satunya.  

2. Dedicated resources, yaitu menciptakan suatu unit kerja tertentu 

yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pemikiran/ide-

ide baru. Pembentukan atau pengembangan divisi sumber daya 

manusia adalah salah satu contoh.  

3. Fusion, yaitu membangun kerjasama tim (teamwork) yang terdiri 

dari berbagai orang dari latar belakang/perspektif keahlian yang 

berbeda-beda untuk menciptakan sinergi. 

4. Adaptation, yaitu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan 

pasar. Untuk hal ini sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang 

mampu menyerap dan memanfaatkan new knowledge dan skill 

secara cepat.  

5. Networks, yaitu knowledge yang dihasilkan dari pembentukan tim 

non struktural dan tim informal yang dibentuk sendiri oleh pegawai 

berdasarkan minat tertentu. Jika tim-tim ini semakin meluas dalam 
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perusahaan maka network akan terbentuk. Networks dapat pula 

dibentuk melalui pembicaraan langsung, lewat telepon, lewat e-

mail, dan groupware untuk saling share expertise dan solve 

problem bersama-sama. 

 Secara garis besar menurut Brooking dalam Muralidhar (2000: 23), 

ada empat langkah strategis aplikasi knowledge management di 

perpustakaan, yaitu:  

a. Identify knowledge, yaitu  mengidentifikasi pengetahuan, termasuk 

level dan fungsinya yang sebenarnya 

b. Audit knowledge, yaitu mengidentifikasi pengetahuan optimal yang 

diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang optimal 

c. Document knowledge, yaitu mendokumentasikan asset 

pengetahuan menggunakan sistem dan alat-alat berbasis 

pengetahuan 

d. Disseminate knowledge, yaitu menyebarkan pengetahuan.  

 Sedangkan menurut Bynton (1996) strategi tersebut mencakup: 

(1) Making knowledge visible (mudah digunakan: menentukan siapa 

mengetahui apa, dan klasifikasi keahlian) 

(2)  Building knowledge intensity (penciptaan pengetahuan/hasanah 

lokal: training, mengembangkan kecakapan; manajemen proses 

pengetahuan; dan jaringan) 

(3) Developing a knowledge culture (mendorong motivasi: nilai dan 

budaya, rewarding, sharing atau bertukar pengetahuan, berbagi 

pemikiran dan pandangan, percaya satu sama lain) 

(4) Building a knowledge infrastructure (memungkinkan akses global 

melalui infrastruktur komunikasi: akses ke sumber-sumber 
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informasi dan pengetahuan, baik dari dalam maupun dari luar 

organisasi; menggunakan metode dan alat-alat modern). 

Langkah-langkah sebagaimana dipaparkan di atas merupakan suatu 

proses yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem 

yang utuh dari pendekatan knowledge management dalam pengelolaan 

perpustakaan. 

Tabel 2: Strategi Konsep Knowledge Management 

Making Knowledge Visible Building Knowledge 
Intensity 

Easy Usability: 

- Who knows what 

- Taxonomy of expertise 

- Yellow pages 

- Competece 

(Local) Creation: 

- Training face to face contact 

- Competence centers 

- Community of practices 

- Management to knowledge 
processes 

- Networking 

Building Knowledge 
Infrastructure 

Developing a Knowledge 
Culture 

Global Access: 

- Common communication 
infrastructure 

- Access to external/internal 

- Information/knowledge/Sources 

- Use of modern methods and 
tools  

Motivation Enabler: 

- Values and culture 

- Rewarding 

- Sharing/exchange of 
knowledge  

- Shared mindset and vision 

- Trust if each other 
Sumber: Bynton (dalam Muralidhar, 2000: 24)  

6.1. Penciptaan Pengetahuan 

Penciptaan pengetahuan adalah proses penyusunan data/informasi 

dalam sebuah konteks sedemikian sehingga memungkinkan terjadinya 

knowledge baru, dengan mensintesa dan rekomendasi (recommendation 

knowledge) untuk pengembangan pengetahuan selanjutnya. 
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Pengetahuan dapat diciptakan melalui dua cara: penggabungan 

(kombinasi) dan pertukaran (Pendit, 2001b: 9). Sebuah pengetahuan 

dapat tercipta melalui perubahan dan perkembangan bertahap dari 

pengetahuan yang sudah ada. Pengetahuan juga bisa terbentuk melalui 

perubahan yang lebih radikal, dalam bentuk inovasi. Kedua bentuk 

penciptaan pengetahuan ini melibatkan kegiatan menciptakan kombinasi-

kombinasi baru, baik dengan jalan mengkombinasikan elemen-elemen 

yang tadinya tidak saling berhubungan, maupun dengan mengembangkan 

cara baru dalam mengkombinasikan elemen-elemen yang sudah 

berhubungan.  

Dalam situasi di mana pengetahuan dimiliki oleh pihak-pihak yang 

berbeda, maka pertukaran merupakan prasyarat bagi penggabungan 

pengetahuan. Modal intelektual pada umumnya diciptakan melalui proses 

penggabungan dari pihak-pihak berbeda, sebab itu modal ini tergantung 

kepada pertukaran antara pihak yang terlibat, misalnya melalui 

perpindahan pengetahuan explicit (yang dimiliki secara individual maupun 

kolektif) di kalangan ilmuwan. Acapkali pengetahuan baru tercipta melalui 

interaksi sosial dan kerjasama, di mana ada proses pembelajaran, 

penggunaan artian, dan pemahaman yang saling dipertukarkan sepanjang 

interaksi sosial (lihat Abell dan Oxbrow, 2000: 47; Bhatt, 2002: 34; 

Pendit, 2001b: 9-10). 

Nonaka (1995: 12-14) memberikan tiga karakteristik kunci dari 

kreasi pengetahuan yang berhubungan dengan perubahan pengetahuan 

tacit menjadi pengetahuan explicit. Pertama untuk menggambarkan hal-

hal yang tidak dapat diekspresikan, yang berasal dari bahasa figuratif dan 

simbolisme. Kedua menggambarkan bahwa pengetahuan harus dibagi 
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dengan sesama. Ketiga pengetahuan lahir karena embiguitas dam 

redundansi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Proses Konversi Knowledge 

Sumber: Nonaka (1995: 62) 

Menurut cara yang digunakan, terdapat 4 proses konversi knowledge 

(lihat Nonaka, 1995 : 62-70) yaitu: 

1) Socialization adalah konversi dari tacit knowledge ke tacit 

knowledge. 

Proses mentransfer pengalaman untuk menciptakan tacit 

knowledge melalui aktivitas pengamatan, imitasi, dan praktek. 

Misalnya terjadi ketika seorang individu berbagi tacit knowledge 

secara langsung dengan orang lain, seperti melalui diskusi, 

seminar, percakapan dan sebagainya. Proses ini tidak cukup hanya 

dilakukan dengan mendengarkan dan berpikir. 

2) Externalization adalah konversi dari tacit knowledge ke explicit 

knowledge. 

Proses mengungkapkan dan menterjemahkan tacit knowledge ke 

dalam konsep yang eksplisit seperti buku, manual, laporan, dan 

sebagainya.  
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3) Combination adalah konversi dari explicit knowledge ke explicit 

knowledge. 

Proses mengkombinasikan explicit knowledge yang berbeda 

menjadi explicit knowledge yang baru melalui analisis, 

pengelompokan, dan penyusunan kembali. Alat untuk melakukan 

proses ini misalnya database dan computer network. 

4) Internalization adalah konversi dari explicit knowledge ke tacit 

knowledge. 

Proses penyerapan explicit knowledge, terjadi ketika explicit 

knowledge dimanfaatkan bersama (sharing) melalui organisasi dan 

jaringan informasi untuk memperluas mengkerangkakan kembali 

(reframe) dan mengembangkan tacit knowledge-nya. Biasanya 

dilakukan melalui belajar sambil bekerja atau melakukan simulasi 

(lihat Kirk, 1999; Malhotra, 1997; Malhotra, 2000). 

Rules/standar dalam proses ini dapat dilihat pada tulisan Nonaka 

(1995: 8-9) yang mengatakan, agar pengetahuan tacit dapat 

dikomunikasikan dengan anggota organisasi, maka harus dikonversikan 

lewat kata dan nomor yang semua orang bisa mengerti maknanya.  

Artinya diperlukan sebuah ”lambang” yang dimengerti  semua 

orang untuk dikomunikasikan, dan lambang itu dapat menjadi sebuah 

aturan/standar jika ada kesepakatan. Ada aturan bagaimana caranya 

berhubungan dengan orang lain, misal: kode etiks berbicara di depan 

forum, berbicara dengan atasan, menggunakan e-mail, menjadi anggota 

sebuah jaringan, menjadi anggota perpustakaan, dll. Ada aturan dalam 

bekerja, misalnya: masukdan keluar tepat pada waktunya, tidak 

menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi, dll. Ada aturan 
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bagaimana menggunakan fasilitas, misal: mematikan komputer sesuai 

dengan prosedur (jika tidak ketika dihidupkan kembali komputer akan 

otomatis melakukan scanning): dll. Semua contoh yang berikan rata-rata 

tidak ada yang tertulis, tetapi sudah lazim diketahui semua orang. 

Contoh lain di perguruan tinggi misalnya: kewajiban meneliti bagi 

dosen untuk memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, menulis 

karya ilmiah, penelitian untuk tugas akhir mahasiswa sebagai syarat 

kelulusan, pedoman penulisan ilmiah, bagaimana menulis daftar pustaka, 

dll. Dalam bekerja misalnya: menggunakan petunjuk teknis, standar 

prosedur operasional, dll. Contoh yang diberikan rata-rata sudah dalam 

bentuk tertulis. 

6.2. Pengadaan dan Perekaman Pengetahuan 

Nonaka (1995: 11) menjelaskan, bahwa bahwa pengetahuan tidak 

hanya dapat diraih dari buku manual atau literatur, tetapi pengetahuan 

juga dapat diraih dengan metafora, intuisi, dan pengalaman. Maka 

pengadaan pengetahuan merupakan langkah mengumpulkan aset-aset 

pengetahuan yang dihasilkan oleh proses penciptaan pengetahuan seperti 

dijabarkan di atas.  

Peran perpustakaan pada tahap ini adalah menciptakan 

penyimpanan pengetahuan (create knowledge repositories) yang 

terintegrasi dengan sistem perpustakaan, misalnya: database buku, jurnal 

dan lain-lain. 

Pengadaan pengetahuan lazim juga disebut juga dengan 

perekaman pengetahuan (knowledge capture). Partridge dan Hussain 

(1995:166) menyebutkan, bahwa proses knowledge capture memerlukan 

kemampuan penyimpanan dan kode yang terprogram untuk menyimpan 
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modal pengetahuan dalam bentuk terbacakan mesin. Konsep knowledge 

acquisition menurut Partridge dan Hussain sudah mencakup 

pengorganisasian pengetahuan. 

Kegiatan dalam proses ini misalnya: untuk tacit melalui wawancara, 

brainstroming, konsultasi, dll.; untuk explicit dengan pembelian buku, 

download, fotokopi, dll.  

Berikut proses pengadaan pengetahuan yang ditawarkan Partridge 

dan Hussain, proses diawali dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan 

dengan pengorganisasian, sampai kepada test kehandalannya. 

Plan knowledge-base

Identify
Define
Develop partial Knowledge dictionaries
Plan testing phase

Organiza knowledge

Exract/elicit knowledge

Formulate and
represent knowledge

Implement knowledge-
base

Test knowledge-base

Identify type knowledge needed
Classify knowledge
Select knowledge engineer and domain expert
Determine knowledge

Select technique of knowledge acquisition
Conduct interview
Conduct brainstorming
Consult sources
Document knowledge

Select instrument
Use instrument
Analyse result
Represent knowledge

Code knowledge-base

Prepare test scenarios
Verivy
Validate

 

Gambar 4 : Proses Pengadaan Pengetahuan 

Sumber: Disederhanakan dari Partridge dan Hussain (1995:187) 
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Rules yang terdapat dalam proses ini misalnya: cara men-download 

data dari server atau internet, menggunakan petunjuk teknis atau standar 

prosedur operasional untuk pengadaan, daftar usulan pembelian buku, dll. 

6.3. Penyaringan Pengetahuan 

 Dalam praktiknya pengetahuan diperoleh melalui suatu seleksi atau 

proses penyaringan (filtering process). Proses ini berguna untuk 

mempertimbangkan mana informasi yang tepat untuk digunakan dan 

mana yang harus diabaikan. Keputusan untuk meneriman atau menolak 

sangat bergantung pada persepsi atau relevansi informasi dalam konteks 

kedekatan (immediate context). Elemen dasar seperti proses yang 

digambarkan berikut, menunjukkan bahwa seseorang harus memutuskan 

informasi mana yang akan diambil untuk menambah tempat penyimpanan 

pengetahuannya.  

Faktor utama yang menentukan mana informasi yang akan dinilai, 

adalah relevansi informasi bagi penerima. Relevansi juga berarti bahwa 

seseorang akan lebih memperhatikan ke informasi yang berhubungan 

dengan minatnya atau kepada problem yang sedang dihadapi. 

Is this relevant to me?

FILTER
Source?
Baiases?

Experience?
Despair?

Memorize in
knowledge baseInformation

No

Ignore Reject

 

Gambar 5 : Proses Penyaringan Informasi 

Sumber: Godbaud dalam Main (2001: 30) 
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 Peran perpustakaan dalam penyaringan pengetahuan adalah 

memilih dan menggunakan pengetahuan yang sangat mendukung 

pencapaian tujuan perpustakaan. Misalnya, jika perpustakaan ingin 

meningkatkan efektivitas dari portal internet dan katalog, maka ia perlu 

mengetahui data pengguna, termasuk perilaku pengguna dalam 

mengakses database, tingkat kegagalan, tingkat ketepatan, dan 

sebagainya. 

 Di luar dari yang menyangkut penilaian atau persepsi agen (pencari 

informasi). Teknologi yang dapat membantu dalam proses ini adalah 

misalnya automatic filtering/categorisation. Teknologi seperti ini biasanya 

sudah tersedia pada mesin pencari (search engine), seperti google, 

yahoo, altavista, infoseek, dll. Sedang rules yang digunakan dalam proses 

ini lebih bersifat subjektif, yaitu terkait erat pada persepsi agen sesuai 

dengan jenis pengetahuan yang dibutuhkan.  

6.4. Pengorganisasian Pengetahuan 

Kegiatan ini lebih dekat kepada pengolahan explicit knowledge, 

atau knowledge yang telah terekam. Di tingkat organisasi misalnya 

seperti perpustakaan dikenal dengan istilah klasifikasi, yaitu kegiatan 

yang berhubungan dengan representasi pengetahuan yaitu penomoran 

bahan pustaka. Pemberian nomor berdasarkan klasifikasi desimal DDC 

untuk koleksi berbentuk hardcopy. Sedang dalam lingkungan internet 

(web resource description and discovery), untuk koleksi berbentuk digital 

digunakan standar metadata Dublin Core. 

Metadata adalah data yang terstruktur, dilengkapi dengan kode, 

mendeskripsikan ciri-ciri satuan-satuan pembawa informasi, dan 
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membantu identifikasi, penemuan, penilaian, dan pengelolaan satuan 

pembawa informasi tersebut (Aditirto, 2001: 10). 

Dalam setting perpustakaan digital dikenal sarana yang disebut Sistem 

Organisasi Pengetahuan atau Knowledge Organization Systems (KOSs). 

Dalam beberapa literatur ilmu komputer dan ilmu informasi, konsep KOSs 

banyak digunakan, tetapi dengan definisi dan cara yang tidak standar. 

Menanggapi hal tersebut, workshop yang diselenggarakan oleh National 

Information Standard Organization (NISO) tentang thesaurus elektronik 

menekankan pada perlunya memperbaiki terminologi demi terminologi 

(NISO, 1999). 

 Sistem organisasi pengetahuan ini digunakan untuk organisasi 

materi dan tujuan mengelola koleksi dan sistem temu kembali. Sistem 

bertindak sebagai jembatan antara kebutuhan informasi pemakai dengan 

materi dalam koleksi. KOSs untuk perpustakaan digital dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

(1) Daftar istilah (term list), yang menekankan pada daftar istilah 

bahkan dengan definisinya. Kelompok ini terdiri dari authority files, 

glossary, kamus dan gazetteer. 

(2) Klasifikasi dan kategori-kategori (classification and categories), 

yang menekankan pada pembuatan seperangkat subyek, yang 

terdiri dari tajuk subyek, bagan klasifikasi, taksonomi, dan bagan 

kategori. 

(3) Daftar antar-hubungan (relationship list), yang menekankan pada 

hubungan antar istilah-istilah dan konsep-konsep yang terdiri atas 

thesaurus, semantic network dan ontologis. 
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Untuk kegiatan dalam organisasi misal seperti perpustakaan rules yang 

digunakan dalam proses ini telah berbentuk tertulis. Misalnya: Standar 

klasifikasi desimal (DDC), Dublin Core, KOSs, dll. Namun jika kegiatan 

tersebut dilakukan oleh agen, rules tergantung pada bagaimana ia 

mengorganisasi pengetahuan yang ia miliki. Misal: dengan membuat 

struktur kategori folder di komputer berdasarkan bidang-bidang tertentu, 

dll. 

6.5. Penyimpanan Pengetahuan 

Kegiatan pengorganisasian selalu diikuti dengan kegiatan 

penyimpanan. Jika kegiatan dilakukan di tingkat organisasi, pengetahuan 

disimpan dalam penyimpanan pengetahuan (knowledge repository) 

misalnya: server, yang dapat diakses secara kolektif untuk pemanfaatan 

bersama. Adanya knowledge repository ini dan ketersediaan data di 

dalamnya merupakan prasyarat terjadinya pertukaran dan penggabungan 

pengetahuan yang memungkinkan terciptanya pengetahuan baru.  

Teknologi informasi yang dapat digunakan dalam proses ini adalah 

Relational Database Management System (RDBMS), misalnya: database 

katalog seperti OPAC, WEBPAC dll.  

Untuk tingkat individu biasanya proses ini dilakukan sendiri-sendiri dan 

tergantung pada individu yang melakukan proses. Biasanya pengetahuan 

disimpan dalam penyimpanan milik pribadi, misalnya harddisk komputer 

kerja atau komputer sendiri, USB dan disket. 

Rules yang terdapat dalam proses ini biasanya telah dimasukkan 

dalam sistem, atau program database misalnya: pengelompokkan topik 

pengetahuan dan kaitannya dengan topik lain, jenis-jenis pengetahuan 
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yang dapat di-upload ke dalamnya, langkah-langkah pemakaian database, 

dll.  

6.6. Penyebaran dan Akses Pengetahuan 

Dengan luasnya pengetahuan yang tersedia serta peningkatannya 

yang berlangsung terus, penyedia informasi harus tetap dapat 

menyediakan informasi secara konstan dengan memanfaatkan bantuan 

teknologi informasi untuk penelusuran dan akses pengetahuan.  

Penyebaran pengetahuan bisa dilakukan dengan meningkatkan 

akses (improve knowledge access) dan transfer pengetahuan organisasi, 

seperti melalui penciptaan jaringan pakar (expert networks) di mana 

individu dengan keahlian yang diharapkan, terorganisasi secara formal 

dalam suatu jaringan dan melakukan kontak satu sama lain, menggalang 

komunitas dengan minat yang sama (creating a community of interest).  

Strategi penyebaran pengetahuan dapat berdasarkan permintaan 

pemakai misalnya untuk akses secara langsung dan cepat terhadap 

sumber-sumber pengetahuan, dan kapasitas teknologi untuk 

menyebarkan informasi secara simultan dan murah. Hal tersebut 

dimungkinkan oleh kecanggihan dan keterjangkauan situs Internet 

sebagai jalan raya informasi global, yang terbuka untuk semua orang 

dengan sarana komputer, modem dan telepon (lihat Fahmi, 2001) 

6.7. Pemanfaatan Pengetahuan 

Pemanfaatan pengetahuan explicit (dengan cara akses dan sharing) 

dan tacit (dengan cara dialog dan learning) akan melahirkan ide-ide baru 

yang menjadi awal terciptanya pengetahuan baru. Proses ini terjadi, 
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hanya dimungkinkan terbukanya akses ke sumberdaya pengetahuan 

kolektif.  

Akses pengetahuan adalah suatu proses pengambilan (extraction) 

pengetahuan dari knowledge repository. Beberapa hal yang berkaitan 

dengan akses adalah:  keanggotaan (membership), ketersediaan data 

(misal: full teks, abstrak, dll.), dan layanan yang bersifat terbuka untuk 

siapa saja. Teknologi yang dibutuhkan dalam proses ini adalah teknologi 

untuk knowledge sharing. 

Saleh (2002:11) mengatakan, untuk knowledge sharing tools 

dibutuhkan teknologi misalnya: creation, capture dan storage (termasuk 

e-mail), access dan security, search dan retrieval (context relevance), 

visualisation, dan collaboration, contextual searching, automatic 

filtering/categorisation, automatic link to similar documents, automatic 

user profiling, automatic link to/identification of/other workers with 

similarinterests, dan dynamic alerts.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 6 : Knowledge Spiral 

 Sumber: Nonaka (1995: 71) 
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Siklus pengetahuan yang dimulai dari penciptaan sampai 

pemanfaatan kembali sehingga tercipta pengetahuan baru menyerupai 

spiral, seperti gambar diatas. Jika gambar tersebut di convert ke siklus 

pengetahuan yang terjadi di perpustakaan maka gambarnya akan menjadi 

seperti di bawah ini.  
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Gambar 7 : Pendekatan Knowledge Management di Perpustakaan 

Sumber: Main (2001:42). 
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