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ABSTRAKSI  

PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT DI PERUSAHAAN 
ASURANSI 

(STUDI KASUS PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG MALANG)  

Oleh: Fanny Gunawan 
Dosen Pembimbing: Dr. Mintarti Rahayu, SE, MS.   

PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang penyaluran dana pension dan tabungan hari tua. Konsumen PT. 
TASPEN (Persero) merupakan pegawai negeri yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Dalam memberikan layanan yang terbaik pada konsumen, PT. 
TASPEN (Persero) Cabang Malang dituntut untuk meningkatkan kompetensinya.  

Penerapan knowledge management di PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang 
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Penerapan knowledge 
management ini dilihat dari empat aspek yaitu aspek pemilihan knowledge yang 
dibutuhkan oleh perusahaan, pembentukan knowledge, knowledge stock dan 
knowledge flow,serta knowledge transfer.  Selain dilihat dari empat aspek, 
knowledge management yang telah dijalankan oleh perusahaan dapat dinilai dari 
Knowledge Management Pyramid. Saat ini PT. TASPEN (Persero) Cabang 
Malang berada di LEVEL 2 pada Knowledge Management Pyramid, hal ini 
menunjukan bahwa knowledge management  yang dijalankan oleh perusahaan 
cukup baik. Hubungan antara strategi dengan knowledge managemenet yang 
dijalankan perusahaan juga dibahas, begitu pula hambatan dalam pelaksanaannya. 
Manfaat knowledge management bagi perusahaan banyak dirasakan  dalam 
kegiatan pelaksanaan kerja sehari-hari.  

Kata kunci: Knowledge management, aspek penentuan knowledge yang 
dibutuhkan oleh perusahaan, aspek pembentukan knowledge, aspek 
knowledge stock dan knowledge flow, aspek knowledge transfer , 
kompetensi, strategi, knowledge management pyramid                



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Ilmu pengetahuan atau knowledge selalu berkembang dari masa ke masa. 

Setiap manusia selalu berlomba-lomba untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

mereka dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari saat itu. 

Perkembangan ilmu pengetahuan ini juga didukung oleh sifat dasar manusia yaitu 

rasa ingin tahu sangat besar. Dengan keingintahuannya ini manusia menjadi 

makhluk yang paling maju di dunia.   

Seiring dengan perkembangannya, ilmu pengetahuan saat ini telah menjadi 

kunci sukses banyak orang. Banyak tokoh-tokoh dunia yang mengalami 

kesuksesan dalam bidangnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Dengan 

demikian, saat ini ilmu pengetahuan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok 

setiap orang.   

Dalam perkembangannya saat ini, ilmu pengetahuan mendapat perhatian 

yang lebih besar dibandingkan masa sebelumnya. Perhatian ini diberikan pada 

ilmu pengetahuan untuk menciptakan, mengolah, menggunakan dan menyimpan 

informasi yang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Kegiatan tersebut saat 

ini lebih dikenal dengan knowledge management (KM). KM baru digunakan pada 

tahun 90an, bersamaan dengan perkembangan teknologi komputer sebagai 

teknologi yang membantu aplikasi kegiatan KM. Hal ini dikarenakan teknologi 

komputer mampu memfasilitasi tingginya arus informasi yang mengalir di 

perusahaan dengan sistem jaringannya.   



Pada prakteknya, KM saat ini telah banyak digunakan oleh organisasi atau 

perusahaan. Terlepas dari teknologi, penerapan KM di perusahaan ini merupakan 

kebutuhan perusahaan untuk melakukan kegiatan menciptakan, mengolah, 

menggunakan, dan menyimpan informasi yang berguna untuk organisasi atau 

perusahaan. Dalam kegiatan ini teknologi dibutuhkan untuk membantu 

mempermudah pelaksanaannya. Karena teknologi hanya bersifat membantu, maka 

keberhasilan penerapan KM di suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada 

kemampuan individu yang bersangkutan.  

Pentingnya KM yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan adalah 

untuk membantu kegiatan pengidentifikasian serta pemetaan aset intelektual 

perusahaan, penciptaan pengetahuan baru sebagai intagible asset perusahaan, 

mempermudah dan memperbanyak aksesibilitas informasi korporasi, serta 

pengaplikasian teknologi untuk membantu dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan 

tersebut.   

KM juga bisa membantu perusahaan agar tidak tertinggal dengan pesaing-

pesaingnya. Karena dengan KM, perusahaan dibantu untuk menggali potensi-

potensi yang masih terpendam. Sehingga setelah tergali, potensi tersebut bisa 

diaplikasikan dan bisa digunakan perusahaan untuk menjadi yang terbaik 

dibidangnya.  

Saat ini masih belum banyak penelitian tentang KM, karena KM baru 

digunakan pada awal tahun 90an, sehingga KM dapat dikatakan sebagai ilmu 

baru. Selain itu, masih banyak perusahaan yang belum tertarik untuk mengolah 

KM. hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang menganggap bahwa KM 

merupakan bagian dari information technology (IT). Padahal pada kenyataannya 



IT yang merupakan bagian dari KM. Hal ini dikarenakan IT adalah aplikasi untuk 

membantu perusahaan dalam mempermudah pelaksanaan sistem KM yang ada.  

Penelitian lebih lanjut tentang KM perlu dilakukan mengingat langkanya 

penelitian dibidang ini. Kebanyakan penelitian tentang KM selalu berkaitan atau 

kebanyakan dilihat dari sudut pandang IT. Sehingga menyebabkan salahnya 

persepsi tentang KM yang menganggap bahwa KM merupakan bagian dari IT.  

Karena belum banyak penelitian pada bidang ini, banyak BUMN yang ada 

pada saat ini kurang peduli terhadap KM yang ada diperusahaannya. Hanya 

beberapa saja yang telah memperhatikan KM, itupun dari sudut pandang 

IT(contoh: PT. TELKOM). Tetapi perusahaan BUMN yang melihat KM sebagai 

usaha untuk mengelola intagible asset diperusahaannya masih belum ada.   

PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang merupakan salah satu BUMN 

yang belum memperhatikan manfaat KM untuk membantu kinerja perusahaan. 

Hal ini tercermin dari minimnya penelitian tentang KM di PT. TASPEN (Persero) 

Cabang Malang. Meskipun masih sedikit penelitian tentang KM, perusahaan ini 

telah menerapkan KM tetapi kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari 

penggunaan IT dalam kegiatannya sehari-hari.  

Kurangnya pengetahuan perusahaan tentang manfaat KM yang diterapkan 

merupakan salah satu penyebab belum diperhatikannya bidang ini. Meskipun KM 

belum mendapatkan banyak perhatian oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang 

Malang, tetapi perusahaan telah melakukan penerapan KM.  Contoh penerapan 

KM yang telah dilakukan oleh perusahaan adalam penerapan teknologi IT. Di sini 

dapat dilihat bahwa kurang tahunya perusahaan tentang pengelolaan KM 

mengakibatkan tidak terbentuknya sistem yang tepat untuk penerapan KM di 



dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam 

tentang KM di PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang agar perusahaan dapat 

mengetahui sejauh mana dan seberapa besar manfaat yang diperoleh perusahaan 

bila menerapkan KM dengan baik dan benar.  

Walaupun PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang merupakan perusahaan 

yang tidak perlu bersusah payah untuk mencari konsumen, tetapi perusahaan ini 

tetap harus meningkatkan kinerjanya jika tidak mau kehilangan konsumennya, 

mengingat saat ini banyak perusahaan swasta yang menyediakan jasa yang serupa 

dengan PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang. Keadaan seperti ini 

mengharuskan perusahaan harus selalu siap menghadapi perubahan.  

Untuk itu diperlukan KM untuk membantu meningkatkan kinerja 

perusahaan agar perusahaan selalu siap dalam menghadapi perubahan. Dengan 

KM, diharapkan perusahaan mampu mengidentifikasi, memetakan intelektual 

perusahaan, melakukan penciptaan pengetahuan baru, mempermudah dan 

memperbanyak akses informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.  

Selain itu dalam penggunaannya diharapkan KM mampu mendukung 

strategi yang dijalankan perusahaan untuk lebih mengoptimalkan kinerja 

perusahaan. Dengan keadaan seperti ini perusahaan akan selalu siap jika sewaktu-

waktu mengalami perubahan lingkungan yang cukup berpengaruh terhadap 

kegiatan perusahaan.  

Melihat uraian di atas, maka disusunlah skripsi dengan judul:   

Penerapan Knowledge Management di Perusahaan Asuransi (Studi Kasus 

Pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang)

   



1.2 Rumusan masalah  

Fokus penelitian yang akan diangkat berdasarkan latar belakang yang ada 

dapat dirumuskan sebagi berikut: 

1. Seberapa jauh PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang telah menerapkan 

knowledge management? 

2. Seberapa jauh knowledge management yang diterapkan PT.TASPEN 

(Persero) mendukung manajemen strategik di PT. TASPEN (Persero) 

Cabang Malang? 

3. Hambatan apa yang ditemui PT. TASPEN (Persero) dalam menerapkan 

knowledge management ? 

4. Manfaat apa saja yang diperoleh PT. TASPEN (Persero) setelah 

menerapkan knowledge management ?  

1.3  Tujuan   

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan knowledge management di PT. 

TASPEN(Persero). 

2. Menjelaskan seberapa jauh keterkaitan knowledge management dengan 

strategi perusahaan. 

3. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh PT. TASPEN (Persero) 

dalam menerapkan knowledge management. 

4. Mengidentifikasi manfaat yang diperoleh PT. TASPEN (Persero) setelah 

menerapkan knowledge management.  



1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. TASPEN (Persero) 

Bagi PT. TASPEN (Persero) hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk pengembangan keputusan strategis berkaitan dengan 

peningkatan daya saing dan dapat digunakan sebagai bahan informasi serta 

pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan 

manajerial perusahaan khususnya bidang strategi. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi lembaga untuk 

perkembangan penelitian lebih lanjut. 

b. Sebagai sarana evaluasi sampai sejauh mana sistem pendidikan yang 

dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, informasi, 

dan referensi untuk penelitian selanjutnya ataupun bagi mereka yang berminat 

pada bidang manajemen strategi.               



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Knowledge Management  

Istilah kowledge 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 yang 

mendifinisikan intellectual capital sebagai berikut: 

Intellectual capital is the sum of everything the people of the company know 

which gives a competitive advantage in the market .  

Knowledge management kemudian berkembang menjadi ilmu yang 

banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Sampai saat ini sudah ada beberapa 

pakar yang secara serius mengembangkan knowledge management. Beberapa 

diantaranya mendifinisikan knowledge management sebagai berikut: 

Yogesh Malhotra: 

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 .    



Denham Grey: 

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

 

Brian Newman: 

Knowledge management is the collection of processes that govern the creation, 

dissemination, and utilization of knowledge . 

Karl Erik Sveiby: 

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

Knowledge bukan hanya pengetahuan, menurut Thomas Davenport dan 

Laurence, Knowledge didefinisikan sebagai berikut:  Knowledge merupakan 

campuran dari pengalaman, nilai, informasi kontektual, pandangan pakar dan 

intuisi mendasar yang memberikan suatu lingkungan dan kerangka untuk 

mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Diperusahaan 

knowledge sering terkit tidak saja pada rutinitas, proses, praktek dan norma 

perusahaan (Davenport: 1998)  

Berdasarkan definisi tersebut diatas, knowledge menjadi sangat penting 

dengan alasan sebagai berikut: 

a. Knowledge adalah aset institusi, yang menentukan jenis tenaga kerja, 

informasi, keterampilan dan struktur organisasi yang diperlukan. 

b. Pengetahuan dan pengalaman perusahaan merupakan sumber daya yang 

berkelanjutan dari keuntungan daya saing kompetitif (competitive 



Advantage) dibandingkan dengan produk andalan dan teknologi tercanggih 

yang dimiliki. 

c. Pengetahuan dan pengalaman mampu menciptakan, mengkomunikasikan 

dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai pengetahuan mengenai 

semua hal terkait untuk mencapai tujuan bisnis.  

Menurut Takeuchi Hiroaka (1998) pada dasarnya knowledge dibagi 

menjadi 2 yaitu: 

1. Tacit knowledge adalah knowledge yang ada 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, yaitu: 

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 knowledge yang sudah dapat dikemukakan 

dalam bentuk data, formula, spesifikasi produk, manual, prinsip-prinsip 

umum, dan sebagainya. Knowledge ini telah menjadi milik perusahaan dan 



siap untuk ditransfer kepada semua individu dalam perusahaan secara 

formal dan sistematis. 

Interaksi antara tacit dan explicit knowledge ini disebut sebagai proses 

konversi knowledge (process knowledge conversion). Proses konversi dapat 

berasal dari knowledge yang bersifat tacit atau explicit untuk diubah menjadi 

knowledge yang bersifat tacit atau explicit. Apabila knowledge telah berubah 

menjadi tacit, maka knowledge siap digunakan antara lain untuk menghasilkan 

produk baru dan melakukan pelayanan yang lebih baik, sedangkan bila knowledge 

telah diubah menjadi explicit, maka knowledge siap untuk ditransfer kepada 

seluruh karyawan dalam perusahaan atau diubah ke dalam expert system.  

2.2 Aspek-aspek knowledge management 

2.2.1 Menentukan Knowledge apa yang dibutuhkan oleh perusahaan   

Perusahaan dapat menggunakan kereangka berpikir Zack sebagai alat 

bantu dalam usaha untuk mengetahui knowledge apa yagn harus dimiliki dan yang 

sudah dimiliki. Kerangaka berpikir Zack digambarkan sebagai berikut(Amrit 

Tiwana;2000):    



 

Gambar 2.1: Diagram analisis kesenjangan strategic knowledge berbasis Framework tingakat 

tinggi Zack (Amrit Tiwana; 2000)  

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa analisis kesenjangan knowledge pada 

dasarnya merupakan kegiatan yang sulit sekali dipisahkan dari kegiatan 

penyusunan strategi perusahaan.   

Namun untuk analisis ini knowledge dapat diklasifikasikan dalam 3 

kerangka : core knowledge, advanced knowledge, dan innovative knowledge 

(Amrit Tiwana; 2000). 

a. Core knowledge.

  

Merupakan knowledge yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan bisnis perusahaan. Pada dasarnya tidak menghasilkan suatu 

yang membedakan perusahaan dengan kompetitor. 

b. Advanced Knowledge. Merupakan knowledge yang memnuat suatu 

perusahan mungkin untuk bersaing, dimana knowledge ini memungkinkan 

perusahaan untuk menghasilkan sesuatu yang membedakan dengan 

kompetitor. 

c. Innovative Knowledge. Merupakan knowledge yang memungkinkan 

perusahaan untuk memimpin industrinya dan yang membedakannya 



dengan kompetior. Menurut Michael Zack dapat memungkinkan sebuah 

perusahaan untuk merubah aturan main bisnis. 

2.2.2 Pembentukan Knowledge   

Model pembelajaran yang disebut life s special treadmill di gambarkan 

oleh Charles Handy berdasarkan ide sebuah roda. Dimana sekumpulan pertanyaan 

begitu dijawab dan direfleksikan akan memicu pertanyaan yang lain. 

Pembelajaran adalah usaha penemuan (discovery) dan usaha ini haya berhasil bila 

dilakukan pencarian. Kunci dari pembelajaran ini adalah rasa ingin tahu 

(curiostiy), disinilah peran penting dari knowledge sharing. (Carl Davidson, & 

Philip Voss ; 2003)         

Gambar 2.2: Handy s Learning Wheel (Carl Davidson, & Philip Voss ; 2003)   

Pembentukan budaya knowledge management  yang efektif tergantung 

pada hal-hal berikut (Carl Davidson, & Philip Voss ; 2003): 

a. Mengakui peran dari struktur informal pada pembelajaran di tempat 

kerja. 

b. Pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai yang melakukan 

pembelajaran, saling berbagi knowledge atau penciptaan knowledge. 

Question 

Reflection 
Theory 

Test 



c. Membentuk waktu dan tempat untuk menciptakan knowledge, berbagi 

knowledge, dan belajar. 

d. Memiliki pegawai senior yang memimpin dan menjadi contoh dari tingkah 

laku knowledge creating dan knowledge sharing. 

e. Mengenalkan sejumlah tekanan yang bersifat kreatif (creative tension). 

f. Memperbolehkan seseorang membuat kesalahan.   

Model yang digambarkan pada gambar 2.2 digunakan untuk membagi 

proses knowledge management menjadi empat fase sebagai berikut: 

1. Identify where the key knowledge exist in your organization. Mengidentifikasi 

apa yang telah diketahui untuk memulai knowledge managment. Ini termasuk 

knowledge yang ada pada: 

 

Pikiran atau benak setiap pegawai. 

 

Laporan dalam pustaka perusahaan. 

 

Kumpulan data dalam organisasi. 

 

Pemasok maupun pelanggan perusahaan. 

2. Reflect on what your organization knows. Membuat simpanan atau persediaan 

dari knowledge yang sudah dimiliki. Kegiatan ini memberikan kesempatan 

untuk: 

 

Mengubah tacit knowledge pegawai menjadi explicit knowledge. 

 

Menyimpulkan knowledge yang sudah ada ke dalam bentuk yang 

mudah untuk dibagikan. 

3. Share that knowledge with whoever needs to know it. Membuat sistem yang 

bertujuan membuat knowledge yang ada dimanapun dalam organisasi tersedia 

kemanapun knowledge tersebut dibutuhkan. 



4. Apply that knowledge to improve the way your organization performs. Saat 

suatu knowledge menawarkan perbaikan kinerja organisasi maka organisasi 

maka organisasi akan menerapkannya dan menciptakan sistem yang 

menyertakan knowledge tersebut kedalam prosedur kerja sehari-hari. Hal ini 

pada akhirnya akan merubah knowledge menjadi modal struktural    

Gambar 2.3: Fase proses knowledge (Carl Davidson, & Philip Voss ; 2003)   

Keempat fase tersebut dikenal sebagai pendekatan I-R-S-A (I-R-S-A 

Approach), merefleksikan sebuah urutan logik bagaimana sebuah organisasi dapat 

mengembangkan strategi KM perusahaan. Urutan logik ini menekankan bahwa 

sebuah fase baru dapat dimulai setelah fase setelah fase sebelumnya tercapai.       

Gambar 2.4: diagram siklus penerapan I-R-S-A approach (Carl Davidson, & Philip Voss ; 2003)   

Siklus dari model I-R-S-A pada gambar 2.4 menggaris bawahi bahwa 

knowledge management adalah sebuah proses. Dimana setelah satu siklus 

tercapai, organisasi akan mempelajari hal yang baru. Siklus ini seharusnya 

dilakukan secara utuh, namun terdapat kemungkinan terjadi pergeseran akibat 

banyaknya hal yang dipelajari selama proses dilaksanakan. Bila hal demikian 

I R S A 

Identify Reflect Share Apply 

Identify 

 

Reflect 

 

Apply 

 

Share 

 

I-R-S-A Approach 



terjadi titik berat proses bergeser dari keuntungan strategis yang dapat diperoleh 

menjadi perolehan operasional jangka pendek. Pergeseran tersebut dapat 

digambarkan dalam diagram berikut:        

End of the project cycle 

Gambar 2.5: Diagram pergeseran pelaksanaan siklus I-R-S-A (Carl Davidson, & Philip Voss ; 

2003)   

Faktor indikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah 

perusahaan siap melaksanakan penerapan KM antara lain sebagai berikut: 

1. Scanning Imperative, menemukan hal terpenting yang harus ada dalam 

perusahaan. 

2. Corporate culture, budaya perusahaan yang mendukung kegiatan 

knowledge sharing. 

3. Begin with what you know,  melakukan evaluasi atas apa yang sudah 

dimiliki perusahaan dan kemudian meningkatkannya sebelum melakukan 

sesuatu yang baru. 

2.2.3 Knowledge Stocks dan Knowledge flows   

Hal yang diperlukan untuk meningkatkan persediaan knowledge adalah 

dengan melakukan 6 cara pembentukan knowledge dalam perusahaan sebagai 

berikut (Davenport, Thomas, & Prusak; 1998): 

First I-R-S-A 
Cycle 

Performance 
improvments 

Process lessons 
Continue  
I-R-S-A process 

Apply 
improvements 



a. Acquitition,. Mendapatkan knowledge yang pada dasarnya tidak terlalu 

penting namun sangat bermanfaat. Diperoleh dengan cara membeli atau 

meniru ide. 

b. Renting, menyewa konsultan maupun menjadi sponsor bagi proyek riset di 

perguruan tinggi atau politeknik 

c. Dedicated resources, menciptakan knowledge dengan cara menyediakan 

sumber  daya yang diperuntukan khusus untuk tinjauan tersebut. 

d. Fusion, membentuk knowledge dengan menggabungkan keahlian, ide dan 

nilai yang berbeda dari berbagai divisi untuk menciptakan sebuah inovasi. 

e. Adaptation, melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi, dimana 

perubahan tersebut memicu pembentukan knowledge. Beberapa 

perusahaan membutuhkan serangkaian ancaman eksternal untuk 

menyadari potensi yang mereka miliki. 

f. Networks, jaringan bentukan dan jaringan informal dalam organisasi 

seringkali menjadi sumber kekuatan pembentukan knowledge. Knowledge 

tidak hanya terbentuk pada batasan disiplin ilmu, namun juga pada batasan 

struktur formal suatu organisasi.   

Organisasi perlu mendukung pembentukan knowledge yang tersebut diatas 

dengan memberikan kesempatan bagi pegawai perusahaan untuk mendapatkan 

pelatihan atau belajar, yaitu mempelajari keahlian yang memang dapat mereka 

gunakan pada saat itu atau yang dibutuhkan dalam peningkatan karir selanjutnya.  



  
Untuk memaksimalkan penggunaan knowledge stocks yang ada, 

diperlukan knowledge flows yang menyebarkan knowledge kemanapun 

dibutuhkan dalam organisasi. Hal yang perlu diingat adalah membentuk 

knowledge flows bukan dengan cara membanjiri pegawai, melakukan perburuan 

harta yang ataupun melakukan adu kekuatan dengan pemilik knowledge. 

Membentuk knowledge flows adalah knowledge trasnfer, yaitu memungkinkan 

pegawai untuk menemukan dengan mudah informasi yang berguna, 

mengambilnya dan memberikan pada yang lain. Dengan kata lain cara terbaik 

adalah membentuk sistem yang memungkinkan dan mengijinkan pegawai untuk 

saling berbicara dan mendengarkan. 

2.2.4 Knowledge transfer  

Kecenderungan yang muncul dalam perusahaan adalah bahwa kegiatan 

berbagi knowledge yang terjadi bersifat lokal dan terpidah. Umumnya seseorang 

akan bertanya pada pihak nyang paling mudah ditemui atau yang dudah dikenal 

baik daripada mencari pihak yang paling tepat. Maka dibutuhkan pembentukan 

hal-hal berikut untuk memperbaiki kegiatan saling berbagi dan knowledge 

transfer. 

a. Knowledge map, memetakan dimana knowledge berada dalam perusahaan, 

rincian tentang siapa mengetahui apa dan berada dimana. 

b. Talk space, menyediakan tempat yang bertujuan untuk memberikan 

kesempatan bagi pegawai untuk berbicara dengan yang lain dalam suasana 

informal. 



c. Smart office layout, merancang ruang kerja yang dapat memberikan 

kontribusi bagi lingkungan yang efektif untuk kegiatan pembelajaran. 

d. Dedicated knowledge-sharing event, mengadakan kegiatan knowledge 

fair

 

atau forum untuk saling berbagi knowledge. Memberikan 

kesempatan bagi pegawai yang tidak pernah bertemu dalam kegiatan kerja 

sehari-hari utnuk saling bertukar. Dalam hal ini tidak terlalu ketat paling 

baik dalam konteks knowledge sharing, sehingga peserta dapat 

menentukan cara masing-masing dalam memenuhi kebutuhannya. 

e. Common language, faktor utama keberhasilan kegiatan transfer knowledge 

adalah memiliki bahasa umum dalam berkomunikasi dengan seluruh 

pegawai dalam suatu perusahaan. Kegiatan ini dimulai dengan membentuk 

daftar kata dan perbendaharaannya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa 

yang dimerngerti bersama. 

f. Knowledge leader, menentukan pihak yang dapat menggunakan 

sumberdaya, menguasai logika dari knowledge-sharing, memonitor 

partisipasi pegawai dan menjadi contoh dari sikap saling berbagi. 

g. A change in culture, menciptakan budaya dimana pegawai sangat ingin 

membagi knowledge yang mereka miliki. Hal ini merupakan tentangan 

mengingat sifat dasar dari saling berbagai adalah suka rela. Cara termudah 

adalah dengan menghilangkan penghalang dari kegiatan penyebaran 

knowledge. 



h. Room for tension, disebut juga fusion, creative abrasion atau creative 

tension. Menyatukan pegawai dari bagian yang berbeda untuk bersama-

sama menyelesaikan suatu masalah. Hal ini dibutuhkan karena 

pembelajaran dan solusi inovatif kerap terjadi saat seseorang dikondisikan 

untuk meluaskan pemikiran mereka dalam cara yang baru.  

2.3 Implikasi pada sumber daya manusia di dalam perusahaan   

Langkah yang dilakukan perusahaan mengidentifikasikan knowledge yang 

telah dimiliki, serta yang harus diakuisisi, adalah analisis terhadap infrastruktur 

information communication technology atau ICT dan kondisi sumber daya 

manusia.   

Permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan akuisisi adalah: 

a. Berbagi (sharing) knowledge 

b. Pemanfaatan (Utilization) knowledge   

Beberapa hal yang sering muncul dalam masing-masing kegiatan adalah 

sebagai berikut: 

a. Akuisisi: 

 

Perusahaan tidak memiliki kebujakan yang efektif untuk 

mendukung akuisisi  knowledge. 

 

Daya serap karyawan rendah, sehingga kegiatan akuisisi tidak 

efektif. 

b. Berbagi (sharing): 

 

Karyawan enggan atau tidak memiliki cukup waktu untuk berbagai 

knowledge. 



 
Perusahaan tidak memiliki kebijakan serta praktek saling berbagi 

knowledge. 

c. Pemanfaatan 

 

Karyawan lebih senang menjalani hal-hal yang biasa dilakukan 

(rutin), enggan menerapkan knowledge baru. 

 

Perusahaan tidak memiliki kebijakan serta praktek yang 

mendukung pemanfaatan knowledge baru.   

Kondisi tersebut di atas menyebabkan pada ahli KM seperti Van Krogh, 

Ichiyo dan Nonaka ( dalam Enabling Knowledge Creation, 2000) mengatakan ada 

lima dimensi yang disebut dengan  the dimension of care. Kelima dimensi 

tersebut dapat mengatasi hambatan dan melancarkan proses saling berbagai 

(sharing) dan pemanfaatan (utilization) knowledge itu, yaitu (Von Krogh, George, 

Kazuo Ichiyo & Ikujiro Nonaka; 2000): 

a. Membangun rasa saling percaya diantara para anggota organisasi. Terlepas 

dari kedudukan kecerdasan, dan kinerja. 

b. Berempati secara aktif, sehingga setiap anggota bisa mengetahui apa masalah 

yang dihadapi yang lain, dan apakah knowledge yang dimiliki saat ini dapat 

membantu anggota tersebut. 

c. Akses pada pertolongan, apabila setiap orang dalam perusahaan, terutama 

orang yang lebih dibandingkan yang lain, menjadikan dirinya menjadi 

tempat untuk dimintai pertolongan. 

d. Cukup toleran dalam mengevaluasi kinerja atau kemajuan orang lain dalam 

proses belajar. 



e. Memiliki keberanian untuk berinterasksi, eksperimen, mengungkapkan 

pendapat atau umpan balik, dan berani menyampaikan gagasann sebagai 

alternatif atau solusi masalah. 

2.4 Knowledge Management Pyramid  

Selanjutnya, Rosenberg (2001) dalam bukunya E-learning: Strategies for 

delivering knowledge in the digital age mengidentifikasi luas lingkup aplikasi KM 

yang dibagi ke dalam tiga tingkatan (level) dan dijelaskan sebagai berikut: 

Level 1 : Manajemen Dokumen  

Penggunaan teknologi dalam mengakses dokumen yang ada pertama kali 

dilakukan di KM.  Sekarang ini, banyak perusahaan yang telah mengambil banyak 

sekali dokumen penting, laporan dan bentuk format-format melalui online.  Mulai 

dari keuntungan dalam memberikan petunjuk bagi pengguna dan laporan tahunan 

perusahaan, cara mengakses dokumen melalui web bisa menghemat waktu dan 

uang dengan menciptakan gudang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

Cara mengakses dan pembetulannya sangat mudah, anda bisa menemukan URL 

dokumen perpustakaan dan kemudian mendownload dokumen tersebut atau sesuai 

dengan pilihan anda.  Akan tetapi dari level ini sangatlah sederhana bila dilihat 

dari sudut pandang KM, sebagai pendukung distribusi informasi, tapi bukan untuk 

kreasi, organisasi atau isi manajemen.  Dan karena informasi itu diunduh, maka 

keakuratannya tidak bisa dijamin. 

Level 2 : Penciptaan Informasi dan Manajemen  

Level dalam KM ini dimana orang-orang kenyataannya mendukung 

informasi yang masuk ke dalam sistem, menciptakan isi yang baru dan 

mengembangkan pengetahuan database.  Selain bentuk cetakan dokumen, orang-



orang didorong untuk membaca secara online.  Selain dalam bentuk download, 

bisa juga melengkapi dokumen dan mengirim melalui fax pada tujuan yang 

diinginkan, mereka bisa melengkapi secara online.  Keuntungan dari bentuk ini 

adalah bahwa informasi dapat diperbarui secara rutin, melewati cara yang panjang 

melalui penghilangan versi kontrol masalah yang ada di dalamnya saat dokumen-

dokumen tersebut didownload.  

Berikut ini adalah contoh dari industri telekomunikasi, tapi satu hal yang 

benar untuk hampir seluruh bisnis dengan banyak teknik informasi.  Jumlah 

informasi yang diperlukan untuk menjaga sistem penyesuaian telepon yang 

memuaskan, diorganisir dalam batasan-batasan, membutuhkan ruang rak yang 

tingginya lebih dari enam kaki.  Melihat solusi pada satu masalah yang sering kali 

memakan waktu lebih lama dibanding waktu membetulkan sebenarnya.  

Perbaruan menjadi masalah yang begitu sulit dan sangatlah mahal.  Dengan 

bergesernya informasi pada data base    CD-ROM memecahkan masalah yang 

tersimpan dan membuat para teknisinya lebih mudah mencari informasi, tapi 

pembaruan masih tergantung pada peluncuran CD berikutnya dan tidak ada cara 

yang  efisien bagi penggunanya bila melalui cara yang biasa.  Sekarang dengan 

informasi yang sama melalui situs intranet, informasi terus diperbarui, teknisinya 

secara rutin mendukung apa yang mereka ketahui tentang database yang ada, cara 

akses menjadi umum, dan biaya distribusi jadi terpotong secara dramatis.  Seiring 

dengan teknologi yang berkembang menjadi lebih baik, begitu pula pada strategi 

KM.   

KM di level ini membuat organisasi mampu menangkap dan 

mendistribusikan cerita keahlian dan presentasi pengetahuan lainnya.  Gambaran 



keuntungan pada peneliti farmasi  seluruh dunia dapat mengakses presentasi 

seseorang terbaru, toko digital memiliki tenaga ahli yang sangat berpengalaman 

yang akan mengundurkan diri setelah empat puluh tahun.  Atau untuk generasi 

pelajar dalam mengakses kerajinan tangan dari  para pengukir. 

Level 3 : Intelegensi Usaha  

Bagian-bagian KM adalah sistem KM yang dikembangkan sama kuatnya 

juga sama interaktifnya dari perwujudan yang sebenarnya mengetahui 

bagaimana organisasi .  Pada level ini operasional usaha benar-benar tergantung 

pada pengalaman  yang tertanam dalam sistem.  Orang-orang berpegang pada 

sistem ini dalam memberikan hasil kerja mereka, dan pengalaman yagn dihasilkan 

ditangkap dan ditambahkan dalam sistem seiring dengan terkumpulnya intelegensi 

perusahaan, hampir semua (tapi tidak seluruhnya) secara organis.  Satu 

pendekatan yang penting bagi KM di level ini adalah melalui dukungan 

kinerjanya. 

 

Gambar 2.6: Knowledge Management Pyramid    



 
2.5 Strategi 

2.5.1. Pengertian Strategi 

Manajemen strategis menurut David (2002:5) adalah Seni dan 

pengetahuan untuk merumsukan, mengimplementasikan and mengevaluasi 

keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai 

obyektifnya.  

Manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003:4) adalah 

Serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. 

Menurut Pearce and Robinson (1997:20), manajemen strategi bisa 

diartikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan 

formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-

sasaran perusahan. 

Dengan demikian dari definisi di atas dapat diketahui fokus manajemen 

strategis terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan/akunting, 

produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer 

untuk mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen strategis di katakan efektif 

apabila memberi tahu seluruh karyawan mengenai sasaran bisnis, arah bisnis, 

kemajuan kearah pencapaian sasaran dan pelanggan, pesaing dan rencana produk 

kami. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan manajemen strategis.  

Keputusan strategis berhubungan dengan masa yang akan datang dalam 

jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan dan mempunyai tiga 

karakteristik Hunger dan Wheelen (2003 :3) :  



a. Rare : keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak 

dapat     ditiiru.  

b.Consequential : keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber daya   

penting dan menuntut banak komitmen.  

c. Directive : keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang 

dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang 

akan datang untuk organisasi secara keseluruhan.  

2.5.2 Proses Manajemen Strategi 

Strategi pada hakikatnya merupakan rencana tindakan yang bersifat 

umum, berjangka panjang (berorientasi ke masa depan), dan cakupannya luas. 

Oleh karena itu, strategi biasanya dirumuskan dalam kalimat yang kandungan 

maknanya sangat umum dan tidak merujuk pada tindakan spesifik atau rinci. 

Namun demikian, dalam manajemen strategi tidak berarti bahwa tindakan rinci 

dan spesifik. yang biasanya dirumuskan dalam suatu program kerja tidak harus 

disusun. Sebaliknya, program-program kerja tersebut harus direncanakan pula 

dalam proses manajemen strategi dan bahkan harus dapat dirumuskan atau 

diidentifikasi ukuran kinerjanya. Kegagalan dalam merumuskan ukuran kinerja 

yang sesuai, seringkali menjadi penyebab kegagalan organisasi dalam mencapai 

misinya. 

Proses sendiri adalah arus informasi melalui beberapa tahap analisis yang 

saling terkait menuju pencapaian tujuan atau cita-cita. Dalam proses manajemen 

strategi, arus informasi mencakup data 8 historis, data saat ini, dan data ramalan 

tentang operasi dan lingkungan bisnis. Memandang manajemen strategi sebagai 

sebuah proses mengandung beberapa implikasi penting. Pertama, suatu perubahan 



pada semua komponen akan mempengaruhi beberapa atau semua komponen yang 

lain. Kedua, bahwa perumusan dan implementasi strategi terjadi secara berurutan, 

dan ketiga akan diperlukan umpan balik dari pelembagaan, tinjauan ulang 

(review), dan evaluasi terhadap tahap-tahap awal proses ini. Gordon E. Greenley 

(1989:16) menyatakan proses manajemen strategi terdiri dari empat (4) tahap 

utama : 

1. Analysing the environment. 

2. Planning direction. 

3. Planning strategy. 

4. Implementing strategy. 

2.5.3 Tahap-tahap dalam manajemen strategis  

Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari tiga 

kegiatan antara lain perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi 

strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan mengembangkan misi 

bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan 

kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan obyektif jangka panjang, 

menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan  

Isu perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis apa yang akan 

dimasuki bisnis apa yang harus dihentikan, bagaimana mengalokasikan sumber 

daya, apakah memperluas operasi atau diversivikasi, apakah akan memasuki pasar 

internasional, apakah akan melakukan merjer atau membentuk usaha patungan, 

dan bagaimana menghindari pengambilalihan perusahaan pesaing. Keputusan 

perumusan strategis mengikat suatu organisasi pada produk,pasar, sumber daya, 

dan teknologi spesifik selama periode waktu tertentu. Strategi menetapkan 



keunggulan bersaing jangka panjang. Apapun yang akan terjadi, keputusan 

strategis mempunyai konsekuensi berbagai fungsi utama dan pengaruh jangka 

panjang pada suatu organisasi.  

Implementasi strategi menuntut perusahaan untuk menetapkan obyektif 

tahunan, memperlengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan dan 

mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat 

dilaksanakan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya 

mendukung strategi, menciptakan struktur oragnisasi yang efektif, mengubah arah 

usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan 

sistem informasi dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan prestasi 

organisasi. Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan manajemen 

strategis. Strategi implementasi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk 

mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan.  

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para 

manajer sangat perlumengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan 

baik, evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua 

strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksteral dan 

internal selalu berubah. Tiga macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi 

strategi adalah 1) meninjau factor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar 

strategi yang sekarang, 2) mengukur prestasi, 3) mengambil tindakan 

korektif.Aktivitas perumusan startegi, implementasi dan evaluasi terjadi di tiga 

tingkat hirarki dalam organisasi yang besar, korporasi, divisi atau unit bisnis 

strategis, dan fungsional.  



 
Proses manajemen strategis dapat diuraikan sebagai pendekatan yang 

obyektif, logis, sistematis untuk membuat keputusan besar dalam suatu organisasi. 

Proses ini berusaha untuk mengorganisasikan informasi kualitatif dan kuantitatif 

dengan cara yang memungkinkan keputusan efektif diambil dalam kondisi yang 

tidak menentu. Berdasarkan pada pengalaman, penilaian, dan perasaan, intuisi 

penting untuk membuat keputusan strategis yang baik. Intuisi terutama 

bermanfaat untuk membuat keputusan dalam situasi yang amat tidak menentu atau 

sedikit preseden.                                  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Penelitian menggunakan metode diskriptif analitik dengan menyajikan 

rangkuman hasil survey dalam bentuk tabulasi dan transkrip. Dengan metode ini 

akan digambarkan kondisi Knowledge Management dari PT. TASPEN (Persero) 

pada saat ini dan akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya Knowledge Management tersebut. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara terhadap narasumber.  

3.2 Studi Pustaka 

Data dan informasi yang diperoleh melalui studi pustaka bersifat sekunder, 

yaitu data yang diperoleh melalui studiliteratur dan tulisan ilmiah tentang 

perusahaan asuransi, Knowledge Organization, dan Knowledge Management yang 

ada. 

Termasuk di dalamnya mengutamakan tesis dari Yuliazmi,  Program Studi 

Magister Ilmu Komputer (MKOM) Fakultas Pascasarjana Universitas Budi 

Luhur, Jakarta pada tahun 2005 sebagai tinjauan penelitian terdahulu.  

3.3 Studi Lapangan  

Dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dari para narasumber yang 

dipilih. 



 
Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang berupa 

laporan bulanan, laporan tahunan, dan profil Persahaan PT. TASPEN juga dari 

Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Data ini untuk memperoleh informasi 

mengenai visi dan misi, struktur organisasi dan permasalahan yang dihadapi, serta 

kebijakan yang sedang dijalankan  

3.4 Waktu dan tempat pengambilan data  

Pengambilan data dilakukan melelui proses wawancara di PT. TASPEN 

(Persero) Cabang Malang pada hari Senin dan Selasa, tanggal 30-31 Maret 2009.  

3.5Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian 

yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Proses pengumpulan data 

yang sistematis akan membantu dalam proses penelitian selanjutnya. Proses 

pengumpulan data ditentukan oleh teknik pengumpulan data. Menurut Marzuki 

(2000 : 12) terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu sensus, sampling, dan 

case study. Pada penelitian ini digunakan metode wawancara secara mendetail.  

3.6Metode Wawancara  

Yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) 

(Mohamad Nazir; 2003). 



3.7 Wawancara Sebagai Proses Interaksi  

Menurut Nazir (2003) Interview  merupakan proses interaksi antara 

pewawancara dan responden. Walaupun bagi pewawancara, proses tersebut 

adalah satu bagian dari langkah-langkah dalam penelitian, tetapi belum tentu bagi 

responden, wawancara adalah bagian dari penelitian. Andaikata pewawancara dan 

responden menganggap bahwa wawancara bergantung sekali dari proses interaksi 

yang terjadi. Suatu elemen yang paling penting dari proses interaksi yang terjadi  

adalah wawasan dan pengertian (insight).   

Selain pewawancara dan responden, situasi wawancara dan isi pertanyaan 

yang ditanyakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dan 

komunikasi dalam wawancara (Marwick & Lininger, 1975). Isi dari wawancara 

mempengaruhi pewawancara, dan situasi wawancara. Pengaruh timbal balik 

terjadi antara pewawancara dan situasi wawancara, antara situasi wawancara 

dengan responden, dan antara pewawancara dan responden sendiri (Nazir2003).           



            

Gambar 3.1 

Gambar 3.1: Pengaruh timbal balik terjadi antara pewawancara dan situasi wawancara, antara 

situasi wawancara dengan responden, dan antara pewawancara dan responden sendiri 

Sumber: Moh. Nazir, Ph. D; Metode Penelitian, 2003  

Menurut Nazir (2003) karakteristik sosial, baik dari responden maupun 

dari pewawancara merupakan faktor yang penting dalam komunikasi wawancara. 

Penampilan dari pewawancara, latar belakang pewawancara, merupakan sifat 

yang dapat melancarkan atau menghambat komunikasi. Ciri-ciri sosial, sikap, 

kesehatan, latar belakang dari responden juga merupakan sifat-sifat yang 

mempengaruhi interaksi. Pewawancara harus mempunyai motivasi yang tinggi 

serta merasa aman dalam melaksanakan wawancara. Keterampilan dalam 

bertanya, maupun dalam gerak-gerik yang mengundang jawaban yang tepat dan 

lancar sangat diperlukan bagi seorang pewawancara. Sukar mudahnya pertanyaan 

harus disesuaikan dengan kemampuan responden serta situasi sedemiakian rupa 

sehingga responden mempunyai keinginan dan kegairahan untuk menjawabnya. 
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Kesukaran menangkap pertanyaan ataupun keenggannan memberikan keterangan 

dapat menghambat komunikasi. 

3.8 Sasaran isi wawancara  

Data yang diperoleh dengan teknik wawancara adalah dengan menanyakan 

sesuatu kepada responden. Sudah jelas, keterangan tersebut diperolah berdasarkan 

apa yang diketahui dan yang diberukan oleh responden baik tentang suatu fakta, 

suatu kepercayaan, suatu standar, suatu alasan, dan sebaginya. Sasaran isi dari 

pertanyaan atau keterangan yang ingin diperoleh berjenis-jenis banyak dan 

sifatnya, dan sukar dikelompokan dalam jenis-jenis umum. Tetapi Seltiz (1964) 

mencoba mengelompokan isi dari keterangan yang ingin diperoleh dengan cara 

wawancara sebagai berikut: 

1. Sasaran isi untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. 

2. Isi yang mempunyai sasaran untuki memastikan kepercayaan tentang 

keadaan fakta. 

3. Isi yeng mempunyai sasaran untuk memastikan perasaan. 

4. Isi yang mempunyai sasaran untuk mengetahui perilaku sekarang atau 

perilaku terdahulu. 

5. Isi yang mempunyai sasaran mengetahui alasan-alasan.  

3.9 Metode Analisis Data 

Analisis data wawancara merupakan proses analisis yang dapat digunakan 

sebagai kontinum yang diawali dari tahap-tahap berikut ini:  

(Menurut Krueger; 1998)  



  
Gambar 3.2 Proses analisis 

Sumber: Richard A Krueger 1998   

Raw data adalah satu sisi kontinum berupa penyajian dari data mentah, 

yaitu jawaban-jawaban yang didapatkan dari responden wawancara, ketika 

mereka menjawab topik-topik yang diangkat dalam wawancara.  

Menurut Yuliazmi (2005) Descriptive statement yang merupakan pusat 

kontinum adalah pernyataan-pernyataan deskriptif dari jawaban responden. 

Dengan mengembangkan model ini maka peneliti diharuskan membuat deskripsi 

singkat dari data mentah yang disertai oleh gambaran-gambaran contoh dari data 

tersebut. Jika penyajian data mentah berisi semua jawaban, maka keterangan 

deskriptif ini merupakan penyederhanaan bagi pembaca dengan memberikan 

bagian-bagian yang penting dan menonjol saja.  

Interpretation atau penafsiran data menurut Nazir (2005) adalah pencarian 

pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak 

dapat dipisahkan dari analisis, sehingga sebenarnya penafsiran merupakan aspek 

tertentu dari analisis, dan bukan merupakan bagian yang terpisah dari analisis. 

Secara umum, penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang 

sebenarnya dari materi yang dipaparkan.     

Raw Data Descriptive 
Statement 

Interpretation 



3.10 Kerangka penelitian  

Kerangka penelitian merupakan arah pemikiran dari penelitian yang akan 

dilakukan. Berdasarkan teori dan metode penelitian, maka kerangka penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

KERANGKA PENELITIAN 

                                               

Gambar 3.3: Kerangka penelitian                        

3.11 Variabel-variabel yang diteliti  

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diteliti terdiri dari empat 

aspek knowledge management yang dilanjutkan dengan penempatan posisi 

perusahaan di knowledge management pyramid. Berikut variabel-variabel tersebut 

disertai dengan definisi operasionalnya masing-masing: 
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a. Aspek  penentuan knowledge yang dibutuhkan perusahaan  

Definisi operasional variabel ini adalah kemampuan perusahaan dalam 

menentukan knowledge yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan 

kegiatan perusahaannya. Variabel ini nantinya akan diklasifikasikan kedalam 3 

macam knowledge, yaitu core knowledge, advanced knowldege, dan innovative 

knowledge. Hasil pengklasifikasian ini tergantung pada seberapa unik knowledge 

yang dimiliki perusahaan, semakin unik knowledge yang dimiliki perusahaan 

semakin tinggi pula tingkatan knowledge dimiliki perusahaan. Karena untuk 

menjadi pemimpin di industrinya, perusahaan perlu memiliki knowledge yang 

bersifat unik. Sifat unik pada knowledge yang dimiliki akan membantu perusahaan 

dalam menciptakan suatu keunggulan bersaing. 

b. Aspek pembentukan knowledge  

Definisi operasional variabel ini adalah kemampuan perusahaan untuk 

membentuk knowledge baik melalui sebuah budaya maupun proses yang ada di 

dalam perusahaan. Variabel ini diukur melalui keberhasilan perusahaan dalam 

mengelola kegiatannya untuk mendukung pembentukan knowledge yang terjadi di 

dalamnya yaitu adanya suatu pengakuan struktur informal di perusahaan, 

pemberian penghargaan pada karyawan berprestasi, memiliki pegawai senior yang 

bisa menjadi teladan, dan memperkenalkan sejumlah creatif tension. Lalu 

pembentukan knowledge melalui sebuah proses dapat dilihat melalui adanya 

kegiatan identifikasi knowldege yang dimiliki perusahaan, membuat persediaan 

knowledge, sistem untuk pembagian knowledge, dan perbaikan kinerja perusahaan 

dengan memanfaatkan knowledge yang telah diaplikasikan. 



c. Aspek knowledge stocks dan knowledge flows (persediaan pengetahuan dan 

arus pengetahuan).  

Definisi operasional dari variabel ini adalah kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan persediaan knowledge dan mengelola arus knowledge-nya. Variabel 

ini diukur dari keberhasilan perusahaan dalam mengelola kegiatannya untuk 

meningkatkan persediaan knowledge dan memperlancar arus knowldege yang ada 

di dalamnya. Kegiatan untuk menambah persediaan knowledge di dalam 

perusahaan berupa membeli knowledge dari pihak lain, meminjam knowledge, 

menggabungkan knowledge yang sudah dimiliki, dan menyesuaikan knowledge 

yang sudah ada dengan yang baru, menyediakan sumber untuk memperbarui 

knowledge.  

d. Aspek knowledge transfer  

Definisi operasional dari variabel ini adalah kemampuan perusahaan dalam 

melakukan transfer knowledge kepada para individu yang ada di dalamnya. 

Variabel ini diukur dari keberhasilan perusahaan untuk mengelola kegiatan dalam 

meratakan penyebaran knowledge terhadap individu yang ada di dalamnya. 

Kegiatan untuk mendukung knowledge transfer ini berupa pemetaan letak 

knowledge, menyediakan ruang bicara untuk karyawan, desain ruang kerja yang 

sesuai, mengadakan kegiatan pelatihan, memiliki bahasa umum diantara para 

karyawan perusahaan, dan pemimpin yang bisa menjadi pengerak dalam kegiatan 

berbagi.   

Setelah data-data tentang variabel yang ada diolah maka dilanjutkan 

dengan penempatan posisi perusahaan dalam knowledge managementi pyramid. 

Dengan data-data yang didapat pada pembahasan variabel yang ada, akan 



mempermudah proses penempatan posisi perusahaan, karena ada beberapa 

kreiteria-kriteria yang dibutuhkan dalam menyusun knowledge management 

pyramid telah ada pada variabel yang dibahas.   

Setelah membahas variabel-variabel yang ada dan menempatkan posisi 

perusahaan di knowledge management pyramid, diteruskan dengan membahas 

seberapa efektif knowledge management yang diterapkan oleh perusahaan mampu 

mendukung strateginya. Hal ini di ukur dengan melihat apakah knowledge 

management yang diterapkan oleh perusahaan mampu membantu perusahaan 

untuk mencapai tujuannya.   

                                                                                          



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum PT Taspen (Persero)  

Kesejahteraan merupakan hal yang di impikan oleh setiap pegawai baik 

negeri maupun swasta. Para pegawai tersebut menginginkan kesejahteraan saat 

mereka bekerja dan setelah pensiun. Pada saat bekerja mereka bisa mengandalkan 

gaji untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka. Tetapi pada saat pensiun mereka 

harus mengandalkan tabungan pensiun mereka sebagai pengganti gaji. Di 

Indonesia hanya pegawai negeri yang memiliki dana atau tabungan pensiun yang 

di selenggarakan oleh pemerintah.  

Untuk menyelenggarakan dana atau tabungan pensiun, pemerintah 

mempercayakannya pada PT TASPEN (Persero). PT TASPEN (Persero) adalah 

Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan 

hari tua dan dana pensiun PNS. PT TASPEN (Persero) didirikan pada tanggal 17 

April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15/1963. Kemudian status 

hukum PN Taspen disesuaikan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Taspen 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

749/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970. Selanjutnya dengan PP Nomor 

26/1981 tanggal 30 Juli 1981 Perum Taspen diubah bentuk menjadi PT TASPEN 

(Persero) yang berlangsung hingga hari ini. 

4.1.1 Berdirinya PT Taspen (Persero) Cabang Malang   

Pembentukan kantor cabang PT TASPEN (Persero) di Malang adalah 

didasari atas keputusan Menteri Keuangan Repubelik Indonesia Nomor: 

812/KMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 dan Keputusan Menteri Dalam 



Negeri RI Nomor: 842.1.755 tanggal 27 September 1988 tentang Penugasan PT 

TASPEN (Persero) untuk melaksanakan pembayaran pensiun bagi Pegawai 

Negeri Sipil Pusat dan Daerah Otonom di Pulau Jawa dan Madura.  

Untuk Kantor Cabang Malang, penetapannya diumumkan bersamaan 

dengan 11 kantor cabang lainnya dalam surat Menteri Muda Keuangan RI Nomor: 

S-181/MMK/1989 yang diumumkan dengan Surat Edaran Direks PT TASPEN 

(Persero) Nomor: 30/DIR/SE/1989 tanggal 2 November 1989 dan mulai 

beroperasi pada 1 januari 1990.  

Pada saat awal beroperasi, PT TASPEN (Persero) cabang Malang tidak 

mempunyai kantor tetap, sehingga harus mengontrak rumah di Jl. Simpang 

Balapan No. 1 Malang. Selanjutnya pada bulan Juni tahun 1990 berpindah lagi ke 

Jl. Ijen No. 70 Malang sampai dengan akhir tahun 1992. Dan akhirnya memiliki 

kantor tetap pada tanggal 30 Januari 1993, yang terletak di Jl. Raden Intan 

 

Arjosari  Malang (sebelah barat terminal bus antar kota Malang). 

4.1.2 Visi dan Misi PT Taspen(Persero) 

Visi PT Taspen (Persero) 

Sesuai dengan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 16 

 

18 Juli 2008, PT 

Taspen (Persero) mempunyai visi sebagai berikut : 

 

Menjadi pengelola dana pension dan tabungan hari tua serta jaminan 

sosial yang terpercaya. 

 

Berdasarkan visi tersebut, perusahaan akan berusaha untuk menyediakan 

berbagai produk dan jasa asuransi yang diperlukan masyarakat dengan tingkat 

pelayanan harga kompetitif, serta mempunyai kinerja keuangan dan kenerja 



operasional diatas perusahaan-perusahaan yang sejenis melalui pengelolaan yang 

professional. 

Misi PT Taspen (Persero) 

Dengan mengemban visi di atas, maka perusahaaan dalam periode 5 (lima) 

tahun mendatang mencanangkan misinya sebagai berikut :   

Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan 

stakeholder lainnya secara professional dan akuntabel, berlandaskan integritas 

dan etika yang tinggi 

 

Untuk melaksanakan misi tersebut, PT Taspen (Persero) mempunyai 

komitmen untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang industri 

Asuransi, meliputi peningkatan kualitas di bidang teknis asuransi dan pelayanan, 

pengolahan keuangan/investasi dan teknologi informasi. 

4.1.3 Tujuan dan Sasaran PT Taspen (Persero) 

Tujuan PT Taspen (Persero) 

a. Untuk memberikan kesejahteraan kepada peserta melalui pembayaran Nilai 

Manfaat (benefit). 

b. Meningkatkan pelayanan kepada peserta. 

c. Untuk berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab social dan kepentingan 

lingungan secara selaras dan seimbang. 

Sasaran PT Taspen (Persero) 

Sasaran yang akan dicapai, antara lain : 

a. Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Klim Tepat Orang, 

Tepat Waktu, Tepat Tempat dan Tepat Administrasi. 



b. Penyelesaian SPP Klim Langsung selama 30 menit dan SPP Klim Tidak 

Langsung selama 60 menit sepanjang persyaratannya lengkap. 

c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia. 

d. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. 

4.1.4    Program yang dikelola 

Program Tabungan Hari Tua (THT)  

a. Tujuan  

Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya 

dengan memberi jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia 

pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/istri/anak/orang tua) pada waktu 

peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun (peserta meninggal pada masa 

aktif bekerja).  

b. Peserta 

Peserta program Tabungan Hari Tua (THT) terdiri dari: 

1. Pegawai Negeri Sipil (tidak termasuk PNS di lingkugnan Departemen 

Hankam) yaitu: 

 

Pegawai Negeri Sipil Pusat 

 

Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom 

 

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah 

Daerah/otonom 

 

Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah Otonom yang diperbantukan 

pada BUMN/BUMD 

 

Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah Otonom yang ditempatkan 

pada KBRI/Perwakilan LN 



 
2. Pejabat Negara, yaitu: 

 
Presiden dan Wakil Presiden RI 

 

Ketua dan Wakil MPR yang tidak merangkap Ketua dan Wakil 

DPR 

 

Ketua, Wakil dan Anggota DPR 

 

Ketua, Wakil dan Anggota Dpa RI 

 

Ketua, Wakil dan Anggota BPK RI 

 

Ketua, Wakil Ketua Muda dan Hakim MA RI 

 

Jaksa Agung RI 

 

Panglima TNI 

 

Menteri 

 

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI 

 

Gubernur dan Wakil Gubernur KHD Tingkat I 

 

Bupati dan Walikotamadya KHD Tingkat II 

 

Wakil Bupati dan Wakil Walikotanya KHD Tingkat II 

3. Pegawai BUMN: 

 

PJKA 

 

Perum Perhutani 

 

PT. Pengerukan Indonesia (Persero) 

 

Perum Damri 

 

Perum Pegadaian 

 

Perum Garam 

 

PT. Pos Indonesia (Persero) 



 
PT. Telkom Indonesia (Persero) 

 
PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 

 
PT. Inhutani I (Persero) 

 

PT. Inhutani II (Persero) 

 

PT. Inhutani IIII (Persero) 

 

PT. Pelabuhan I (Persero) 

 

PT. Pelabuhan II (Persero) 

 

PT. Pelabuhan III (Persero) 

 

PT. Pelabuhan IV (Persero) 

 

PT. Taspen (Persero) 

c. Masa Kepesertaan    

Kepesertaan Program Tabungan Hari Tua (THT) dimulai sejak yang 

bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai/Pejabat Negara sampai saat 

berhenti sebagai Pegawai Negeri dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebelum 1 Juli 1961 

masa kepesertaannya dihitung sejak 1 Juli 1961. 

 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daerah Propinsi Irian Jaya 

sebelum 1 Januari 1971 dihitung sejak 1 Januari 1971. 

d. Kewajiban Peserta/Instansi 

Membayar iuran sebesar 3,25% dari penghasilan Pegawai setiap 

bulan. Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarganya. 

Melaporkan perubahan data penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Keppres no. 8/1977 adalah gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan 

anak. 



e.  Hak Peserta 

1.   THT diberikan  pada peserta berhenti karena: 

- Pensiun 

- Meninggal dunia pada masa aktif 

- Sebab-sebab lain (bukan karena pensiun/meninggal dunia) 

2. Asuransi kematian diberikan karena kematian atas diri: 

- Peserta (baik pada masa aktif maupun setelah pensiun) 

- Istri/suami/anak-anak peserta 

- Istri/suami dari Pejabat Negara yang masih aktif 

3. Berdasarkan surat edaran Direksi No. SE-28/Dir 1994 tanggal 13 

Desember 1994 perihal Paket Pelayanan kepada janda/duda 

penerima pensiun, khusunya dalam hal peserta berhenti karena 

pensiun atau penerima pensiun meninggal dunia, maka 

pembayaran hak akan dilakukan dalam satu paket yaitu: 

- Berhenti karena pensiun, haknya adalah: 

- Tabungan Hari Tua (THT) 

- Pensiunan Pertama 

- Pengambilan Tabungan Perumahan (Taperum) 

- Berhenti karena meninggal, maka janda/dudanya akan menerima: 

- Uang Duka Wafat (UDW) 

- Asuransi Kematian (Askem) 

- Pensiunan Terusan atau Pensiunan peninggalan (Jika ada) 

- Pensiunan janda/duda  



Program Pensiun 

a. Tujuan 

Untuk memberikan jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri/peserta 

TASPEN pada saat mencapai usia pensiun. 

Sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri/peserta kepada 

negara setelah yang bersangkutan memberikan pengabdian kepada 

negara. 

b. Dasar hukum 

- UU No.11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiunan 

janda/duda pegawai. 

- PP No.25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri 

Sipil. 

- SEP kepada BAKN dengan Dirjen Anggaran Departemen 

Keuangan No. SE-19/SE/1989 dan No. SE-51/A/1989 tanggal 

4 April 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian 

dan Pemberian Pensiunan janda/dudanya serta tata cara 

pembayarannya 

- PP lainnya yang berhubungan dengan PP No.25 tahun 1989 

c. Kelompok Pensiun yang dilayani 

Dalam penyelenggaraan pembayaran para penerima pensiun 

dikelompokkan dalam 7 kelompok, yaitu: 

- Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pusat kecuali Pegawai Negeri 

Sipil Departemen Pertahanan Keamanan (Hankam) yang 

dipensiunkan setelah 1 April 1989 



- Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom 

- Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Negara 

- Pensiunan ABRI yang dipensiun sebelum 1 April 1989 

- Penerima Tunjangan Veteran 

- Penerima Tunjangan PKRI/KNIP 

- Penerima uant tunggu Pegawai Negeri Sipil 

d. Yang berhak menerima pensiun 

- Diri Pensiunan yang bersangkutan 

- Janda/duda Pensiunan 

- Yatim piatu dari Pensiunan 

- Orang tua dari kelompok Pensiunan yang tersebut pada 

kelompok yang dilayani yang terdiri dari: 

1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pusat kecuali Pegawai 

Negeri Sipil Departemen Pertahanan Kemanan (Hankam) 

yang dipensiunkan setelah 1 April 1989 

2. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom 

3. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Negara 

4. Pensiunan ABRI yang dipensiun sebelum 1 April 1989. 

Pensiunan itu diberikan jika penerima pensiun itu 

meningga tanpa meninggalkan istri/suami ataupun anak. 

e. Kewajiban peserta program pensiun 

- Membayar iuran 

Penerima pensiunan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri 

Sipil/Pejabat Negara sebagai penerima Program Pensiun 



PT. TASPEN (Persero) semasa aktif wajib membayar 

iuran yang besarnya 4,75% dari penghasilan sebulan 

(berdasarkan Keppres no.8 tahun 1977). 

- Memberi keterangan data diri baik untuk peserta pensiun 

yang bersangkutan maupun keluarganya jika terjadi 

perubahan 

f. Hak para penerima pensiun/tunjangan 

- Pembayaran pensiun pertama dan pensiunan secara berkala 

(bulanan) 

- Uang pensiun terusan 

- Uang duka wafat (UDW) 

- Pensiunan janda/duda/anak 

- Uang kekurangan pensiun (UKP) 

- Pensiun lanjutan (pindahan dari Kantor Cabang lain)           



4.1.5 Struktur Organisasi PT. Taspen (Persero) Cabang Malang 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi  

PT Taspen (Persero) Cabang Malang            

Sumber: Bidang Personalia dan Umum PT Taspen (Persero) Cabang Malang 

Struktur organisasi PT Taspen (Persero) cabang Malang terdiri dari: 

Kepala cabang, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf Kepala Cabang. 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan 

kerja antara bagian yang satu dengan yang lainnya, sehingga jelas kedudukan, 

wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi PT Taspen (Persero) 

cabang Malang dibentuk resmi yaitu sistem organisasi garis staf, dimana 

setiap bidang atau kepala bidang dalam organisasi mengepalai beberapa 

bawahannya.  
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Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai 

berikut : 

a. Kepala Cabang 

1. Bertindank dan untuk atas nama direksi dalam melaksanakan 

operasional kantor cabang dan mengikat dengan pihak lain atas 

persetujuan direksi. 

2. Menjabarkan kebijakan perusahaan dan pengarahan, pembinaan dan 

peningkatan mutu pada jajaran kantor cabang. 

3. Melaksanakan sistem mutu pelayanan demi kepuasan peserta dengan 

melaksanakan tinjauan manajemen, audit mutu internal, tindakan 

koreksi dan pencegahan, kontrol dokumen dan data, teknik statistik, 

pengendalian catatan mutu, serta merangkap sebagai manager 

representatif. 

b. Kepala Bidang Pelayanan 

1. Merencanakan dan mengkoordinasiakn pelaksanaan kegiatan 

pelayanan, pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data penyajian 

data peserta. 

2. Menyetujui keabsahan pembayaran manfaat klim dan besarnya tagiha 

premi kepada peserta. 

3. Melaksanakan pelayanan sesuai produk yang ditetapkan dan 

bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada 

peserta. 

4. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 



5. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya.  

c. Kepala Seksi Pendapatan Klaim 

1. Mengesahkan kebenaran pengajuan klaim dan menetapkan besarnya 

manfaat klim program Taspen. 

2. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan 

bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada 

peserta. 

3. Menindaklanjuti keluhan yang diterima dengan tindakan koreksi dan 

pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

4. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya. 

d. Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran 

1. Bertanggungjawab atas pengadministrasian, kelancaran dan keakuratan 

data peserta. 

2. Menetapkan besarnya tagihan premi dan mengendalikan dat pesera 

Taspen. 

3. Melakukan kegiatan pemasaran produk Taspen dan kegiatan 

pertanggungjawaban dari calon peserta Taspen. 

4. Bertanggungjawab atas terselenggaranya pada unit kerjanya. 

5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

karyawan yang dibawahinya.   



e. Kepala Bidang Keuangan 

1. Membantu Kepala cabang dalam menyelenggarakan administrasi 

keuangan dan alur keluar masuk kas. 

2. Mempersiapkan penyediaan dana pembayaran pengajuan klim dan 

biaya lainnya. 

3. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan dan kegiatan akuntansi 

Kantor Cabang 

4. Melaksanakan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan dan 

bertangungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. 

5. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

6. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai 

unit kerjanya. 

f. Kepala Seksi Keuangan 

1. Menyiapkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran (cash 

flow) untuk pembayaran klim dan penerimaan premi dari peserta. 

2. Menyiapkan uang dan surat berharga 

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan 

bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada 

peserta. 

4. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

5. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya. 



g. Kepala Seksi Administrasi Keuangan 

1. Melakukan pengendalian anggaran Kantor Cabang, administrasi 

aktiva, dan penyusunan Laporan Keuangan dan Manajemen Kantor 

Cabang. 

2. Melakukan rekonsiliasi bank dan pengecekan terhadap catatan 

pembukuan Kantor Cabang. 

3. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan di unit kerjanya. 

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

karyawan yang dibawahinya. 

5. Pemegang Log Book ketidaksesuain terhadap pelaksanaan system dan 

prosedur. 

h. Kepala Bidang Personalia dan Umum 

1. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengadaan barang dan 

jasa, Kesekretariatan, Kehumasan dan Keamanan, Kearsipan dan 

Dokumentasi, Pendidikan dan Latihan Karyawan, serta non kedinasan 

lainnya. 

2. Melaksanakan kualifikasi rekanan mampu. 

3. Menyetujui dan daftar gaji dan kompetensi lainnya dan penyelesaian 

kewajiban pajak. 

4. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan 

bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada 

peserta. 

5. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 



6. Bertanggungjawab atas pembinanaan dan peningkatan mutu pegawai 

di unit kerjanya. 

i. Kepala Seksi Personalia 

1. Menyelenggarakan administrasi personalia, fasilitas karyawan, 

memnyusun daftar gaji dan kompensasi lainnya. 

2. Menyimpan dan memelihara keakuratan serta kerahasiaan data/dosir 

karyawan. 

3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, pembinaan mental, olah 

raga dan kegiatan non kedinasan. 

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

karyawan yang dibawahinya. 

j. Kepala Seksi Umum 

1. Menyelenggarakan kegiatan keskretariatan, kehumasan, kearsipan, 

pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan atas asset perusahaan 

termasuk pengamanan perusahaan. 

2. Mengendaliakn pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, distribusi, 

peralatan kantor dan komputer di Kantor Cabang, serta 

bertanggungjawab terhadap pegawai yang dibawahinya. 

3. Pemegang Log Book keluhan pelanggan terhadadap sistem dan 

prosedur.   



4.1.6 Wilayah Kerja        

Wilayah kerja PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang merupakan salah 

satu daerahn propinsi Jawa Timur dengan luas daerah 8.713,92 KM2  atau 18,18% 

dari luas wilayah propinsi Jawa Timur yang meliputi 4 Daerah Pemerintah Kota 

dan 4 Daerah Pemerintah Kabupaten, 117 Kecamatan dan 1,479 Desa 

(Kelurahan), sebagaimana tampak pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Nama-nama Ibukota Kabupaten/Kota 

Di wilayah kerja Kantor Cabang Malang 
Kota/Kabupaten Ibukota Luas(KM2)

 

Kecamatan

 

Desa 

Pem. Kota Malang Malang 110,06 

 

5 62 

Pem. Kota Pasuruan Pasuruan 35,29

 

3 35 

Pem. Kota Probolinggo Probolingo 56,70

 

3 44 

Pem Kota Batu Batu 202,80

 

3 22 

Pem. Kab. Malang Malang 3.348,00

 

33 389 

Pem. Kab. Pasuruan Pasuruan 1.474,0

 

24 368 

Pem. Kab. Probolinggo Probolinggo 1.696,17

 

25 334 

Pem. Kab. Lumajang Lumajang 1.790,90

 

21 227 

  

8.713,92

 

117 1481 

Sumber: Bidang Personalia dan Umum PT Taspen (Persero) Cabang Malang 

4.1.7 Program Aplikasi Komputer yang Diterapkan  

PT TASPEN (Persero) Cabang Malang memiliki beberapa program 

aplikasi komputer yang biasa digunakan untuk membantu kegiatan operasionalnya 

sehari-hari. Program-program tersebut memungkinkan PT TASPEN (Persero) 

Cabang Malang untuk mengakses data dari Kantor Cabang Utama Surabaya 



maupun Kantor Pusat Jakarta. Berikut ini jenis-jenis program tersebut dan 

kegunaannya: 

1. DMS (Document Management System), program aplikasi komputer ini biasa 

digunakan untuk mengirim surat elektronik dalam lingkungan internal 

perusahaan. 

2. SAP, program aplikasi komputer ini biasa digunakan untuk melakukan 

pencatatan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Program ini langsung 

on-line dengan kantor pusat di Jakarta. 

3. JAD (Joint Application Development), program aplikasi komputer ini biasa 

digunakan di bagian pelayanan untuk melakukan pendataan konsumen. 

Program ini on-line dengan Kantor Cabang Utama Surabaya.   

4.2 HASIL DAN PEMBAHASAN  

Responden dari wawancara ini sebanyak 4 orang dan dilakukan secara 

terpisah. Jumlah pertanyaan yang diberikan adalah 14 pertanyaan termasuk 

pertanyaan untuk mendiagnosis level knowledge management yang ada di PT. 

TASPEN (Persero) Cabang Malang.  

Responden wawancara terdiri dari staff pelaksana seksi personalia, kepala 

seksi personalia, kepala bidang personalia dan umum, dan kepala kantor cabang.  

Tabel 4.2: Profil Responden Wawancara 
Kode Nama Jabatan Pendidikan 

R1 Indra Kepala Kantor Cabang S1 

R2 Ali Mansyur Kepala Bidang Personalia dan 

Umum 

S1 

R3 Anderson Kepala Seksi Personalia S1 

R4 Handoyo Staff Pelaksana Seksi 

Personalia 

S1 



4.2.1 Penerapan knowledge management di PT. TASPEN (Persero) Cabang 

Malang  

Penerapan knowledge management di PT. TASPEN (Persero) Cabang 

Malang akan diuraikan sesuai dengan teori-teori pada bab II yaitu aspek-aspek 

knowledge management dan knowledge management pyramid.  Dalam aspek-

aspek knowledge management akan dibahas tentang penentuan knowledge 

perusahaan, pembentukan knowledge, knowledge stocks, dan knowledge transfer. 

4.2.1.1 Penentuan knowledge yang dibutuhkan perusahaan  

Aspek knowledge management yang pertama adalah penentuan knowledge 

apa yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dalam hal ini 

apakah knowledge yang dimiliki oleh perusahaan sudah mendukung strategi yang 

dijalankan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu dalam 

kerangka berpikir Zack, perusahaan harus mengidentifikiasi apa yang sudah 

dimiliki perusahaan dan apa yang dapat dilakukan perusahaan dengan kompetensi 

yang dimilikinya.   

Hasil wawancara tentang kompetensi apa yang dibutuhkan PT. TASPEN 

(Persero) Cabang Malang dari pertanyaan kompetensi apa yang harus dimiliki 

oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari? , diperoleh jawaban 

sebagai berikut: 

R1 Yang wajib dimiliki saat ini adalah kemampuan untuk menjalankan komputer. 

Khusus untuk bahasa Inggris ini harus dimiliki karena kebanyakan program 

aplikasi komputer di sini menggunakan bahasa Inggris. 

R2 Keterampilan atau kompetensi yang harus dimiliki karyawan di sini adalah 

kompetensi atau kemampuan untuk menjalankan komputer dan bahasa 



Inggris. Tapi untuk lebih khususnya ada di bidang masing-masing. Jadi kalau 

di bidang pelayanan, karyawan harus memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik dan cekatan dalam melayani customer. Untuk adm. Keuangan 

sendiripara karyawan dibidang tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan 

matematis dan akuntasnsi yang baik serta memiliki ketelitian yang bagus. 

Kalau untuk bidang umum sendiri kita harus memiliki kemampuan yang 

general. 

R3 Itu harus berkaitan dengan nilai-nilai TASPEN, kita harus punya kompetensi 

yang siap melayani para pensiunan tersebut, dan para pegawai harus 

berupaya meningkatkan kinerjanya. 

R4 Untuk saat ini semua karyawan memerlukan kemampuan atau ketrampilan 

untuk menjalankan komputer  

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa PT. TASPEN (Persero) 

Cabang Malang telah memiliki kompetensi yang bervariasi untuk menunjang 

kegiatan perusahaan sehari-hari. Di dalam hasil wawancara tersebut dapat dilihat, 

bahwa ada dua jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan di perusahaan 

yaitu: 

1. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi yang dibutuhkan secara umum 

oleh karyawan di perusahaan tersebut yaitu: 

a. Kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Peran komputer di PT. 

TASPEN ini sangat penting hal ini seperti jawaban R3 dari pertanyaan 

Apakah setiap karyawan di sini butuh mengakses komputer dalam 

menjalankan tugasnya? berikut ini: 



 
Itu tergantung bagiannya. Tetapi setiap karyawan disini sedikit banyak akan 

mengakses database perusahaan terutama bagian  pelayanan. 

Jawaban dari R3 tersebut menggambarkan bahwa setiap karyawan di 

perusahaan membutuhkan akses komputer untuk menjalankan tugasnya 

sehari-hari. Tanpa kompetensi untuk menjalankan komputer ini karyawan 

tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. 

b. Kemampuan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris juga sangat penting, 

mengingat banyak program aplikasi di perusahaan menggunakan software 

impor seperti Windows, DMS, SAP dan JAD semua menggunakan bahasa 

Inggris. 

2. Lalu untuk kompetensi khusus, yang dimaksud khusus di sini adalah 

kompetensi yang tidak dimiliki oleh semua karyawan, tetapi dimiliki beberapa 

karyawan sesuai bidangnya, berikut kompetensi khusus yang harus dimiliki 

masing-masing karyawan untuk mendukung kinerja persahaan: 

a. Pada Bidang Pelayanan, kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh 

karywan di bidang ini adalah kemampuan berkomunikasi yang baik dan 

cekatan dalam melayani konsumen. Hal ini dikarenakan bidang ini 

berkaitan dengan kepuasan konsumen. Sehingga karyawan di bidang ini 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik. 

b. Untuk Bidang Administrasi Keuangan, kompetensi yang harus dimiliki 

adalah kemapuan matematis yang bagus dan keterampilan akuntansi yang 

baik. Selain dua hal tersebut, bidang ini juga dituntut untuk memiliki 

ketelitian yang bagus. Kompetensi-kompetansi tersebut dibutuhkan karena 

dalam bidang tersebut dituntut untuk memberikan hasil yang akurat, tepat, 



dan tidak terdapat kesalahan sehingga laporan yang dihasilkan bisa dipakai 

dengan semestinya. 

c. Bidang Personalia dan Umum tidak dituntut untuk memiliki keahlian 

khusus. Karena bidang ini hanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan 

rumah tangga perusahaan sehari-hari. Selain itu, pekerjaan di bidang ini 

juga tidak menuntut adanya pengusaan terhadap salah satu kompetensi 

atau keahlian secara khusus.  

Meskipun perusahaan telah memiliki berbagai kompetensi, tetapi semua 

itu belum bisa dikatakan advanced knowledge. Hal ini disebabkan oleh tidak 

adanya keunikan tersendiri dalam kompetensi yang dimiliki perusahaan tersebut. 

Jadi, kompetensi yang ada dalam perusahaan tersebut masih masuk dalam 

kategori core knowledge. Ketidak mampuan perusahaan dalam mengembangkan 

knowledge-nya menjadi advanced knowledge lebih disebabkan karena kurangnya 

tantangan dari pesaing. Dalam hal ini, pelanggan perusahaan sudah ditentukan 

oleh pemerintah yaitu pegawai negeri. Sehingga perusahaan tidak perlu susah 

payah mencari pelanggannya. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta yang 

menyediakan jasa yang sama dengan perusahaan.    

Meskipun hanya sebatas core knowledge, tetapi knowledge atau 

kompetensi yang telah dimiliki perusahaan tersebut telah mampu untuk 

mendukung kinerja perusahaan dalam menjalankan strateginya untuk mencapai 

misi perusahaan yaitu  Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik 

bagi peserta dan stakeholder lainnya secara professional dan akuntabel, 

berlandaskan integritas dan etika yang tinggi 

 



 
Untuk melaksanakan misi tersebut, PT Taspen (Persero) harus mempunyai 

komitmen untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang industri asuransi, 

meliputi peningkatan kualitas di bidang teknis asuransi dan pelayanan, 

pengolahan keuangan/investasi dan teknologi informasi yang didukung oleh 

knowledge atau kompetensi yang sudah dimiliki. Hal juga ini sesuai dengan 

jawaban R4 dari pertanyaan yang ditujukan untuk sub bab hubungan antara 

knowledge management dengan strategi perusahaan yaitu  Apakah knowledge 

management di perusahaan ini mampu mendukung strtategi perusahaan? . Dari 

pertanyaan tersebut R4 menjawab Mendukung sekali, dengan adanya knowledge 

management akan membantu perusahaan mencapai tergetnya .  

4.2.1.2 Pembentukan knowledge di PT. TASPEN (Persero) Cabang 

Malang  

Pembahasan tentang pembentukan knowledge di PT. TASPEN (Persero) 

Cabang Malang akan diuraikan dalam 2 bagian, yaitu pembentukan budaya 

knowledge dan proses pembentukan knowledge yang ada di dalam perusahaan. 

4.2.1.2.1 Pembentukan budaya knowledge   

Dalam penelitian ini ada beberapa kondisi yang memiliki peran penting 

dalam pembentukan budaya knowledge perusahaan. Berikut kondisi-kondisi yang 

berperan penting dalam pembentukan budaya knowledge perusahaan. 

a. Mengakui peran dari struktur informal pada pembelajaran di tempat  

kerja   

struktur informal yang dimaksud disini adalah sebuah kegiatan karyawan 

yang tidak di koordinasi oleh perusahaan, tetapi berjalan sendiri sesuai inisiatif 



karyawan yang ada. Salah satu contoh dari struktur informal ini adalah diskusi 

bebas antar karyawan.   

Dari hasil wawancara tentang struktur informal di PT. TASPEN (Persero) 

Cabang Malang, maka diperoleh jawaban dari pertanyaan apakah karyawan 

disini sudah terbiasa berdiskusi satu sama lain?

 

berikut ini: 

R1 Di Malang juga sudah membudayakan pola diskusi karyawan melalui brain 

storming yang merupakan bagian dari strategic planning. 

R2  Secara informal iya, secara formal kita coba budayakan tapi 1 bulan satu 

kali. Khususnya di bidang personalia dan umum untuk membahas kegiatan 

yang akan datang maupun yang sudah dilaksanakan, sampai sejauh mana 

pelaksanaannya. 

R3  Kalau secara informal di sini kita sudah sering berdiskusi satu sama lain, 

tetapi untuk yang formal mungkin ada di rapat yang diadakan oleh 

perusahaan. 

R4 Kalau saya pribadi kadang-kadang, omong-omong dengan pegawai lain 

berkaitan dengan pekerjaan, apabila permasalahan yang didiskusikan tidak 

selesai, maka akan dilaporkan pada atasan masing-masing agar dibawa ke 

rapat pejabat.  

Dalam prakteknya sehari-hari, perusahaan mengakui adanya peran struktur 

informal . Para karyawan di PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang telah 

terbiasa dengan berdiskusi satu sama lain, baik dalam kondisi formal (rapat) 

maupun informal. Di sini para karyawan mampu bertukar pikiran sesama 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Struktur informal ini cukup membantu 

perusahaan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi dan tidak bisa di 



selesaikan di tingkat bawah. Menurut R4 jika terdapat masalah yang tidak dapat 

diselesaikan di tingkat karyawan, masalah tersebut akan dibawa ke tingkat pejabat 

untuk diselesaikan pada rapat formal tingkat pejabat.  

Dengan mengakui struktur informal yang ada, perusahaan bisa mendapat 

manfaatnya antara lain perusahaan bisa mendapatkan informasi yang melimpah 

tentang kondisi internalnya. Hal ini akan membantu langkah strategis perusahaan 

untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungannya. 

b. Pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai yang melakukan  

pembelajaran, saling berbagi knowledge atau penciptaan knowledge.  

Pemberian reward sebagai wujud apresiasi terhadap karyawan yang telah 

mengembangkan knowledge di perusahaan juga telah dilakukan perusahaan. 

Dalam hal ini perusahaan telah memberikan reward kepada karyawan yang telah 

bersedia mentransfer knowledge-nya pada karyawan yang lain. Hal ini sesuai 

dengan jawaban R2 dari pertanyaan bagaimana cara perusahaan memotivasi 

karyawan untuk mengembangkan knowledge-nya? berikut ini: 

R2  -Ya, kita harus memberikan semacam instruksi pada pegawai tersebut supaya 

mereka bergerak melakukan itu (pengembangan knowledge)   

-Lalu untuk lebih memotivasi karyawan yang telah mentrasfer knowledgenya, 

kita berikan semacam uang saku sebagai apresiasi.  

-Kita juga memberikan sertifikat sebagai tanda ucapan terima kasih pada 

pegawai tersebut.  

Pada komentar di atas dapat diketahui, bahwa reward yang diterima oleh 

karyawan tersebut bukan hanya dalam bentuk materi (uang), tetapi juga diberi 

sertifikat sebagai bentuk pengakuan perusahaan terhadap prestasi karyawan 



tersebut. Perusahaan dalam pemberian reward lebih menitik beratkan pada 

karyawan yang mampu mengembangkan knowledge. Pengembangan knowledge 

secara kolektif ini dalam bentuk pelatihan oleh karyawan terlatih kepada 

karyawan yang belum terlatih pada bidang tertentu. Sedangkan untuk karyawan 

yang melakukan pengembangan knowledge secara individu, perusahaan masih 

sebatas memberikan instruksi saja. 

c. Membentuk waktu dan tempat untuk menciptakan knowledge, berbagi  

knowledge, dan belajar  

Perusahaan juga sudah mampu membentuk waktu dan tempat untuk 

menciptakan knowledge. Dalam hal ini, kebanyakan waktu dan tempat yang 

terbentuk adalah melalui sebuah forum formal yang diorganisir oleh perusahaan 

melalui rapat dan pelatihan-pelatihan. Berikut jawaban para responden dari 

pertanyaan apakah perusahaan ini pernah mengundang seorang pakar untuk 

memberikan pengarahan? berikut ini: 

R1 Kita juga pernah mengadakan diklat pelatihan mandiri, yaitu dengan cara 

pegawai yag dinilai mampu dalam bidangnya untuk memberikan pada 

pegawai lain yang kurang mampu. 

R2 Kalau in house training kita kemarin mendatangkan dari departeman 

keuangan untuk program aplikasi gaji untuk pegawai negeri. In house 

training ini tergantung tingkat kebutuhan karyawan saat itu. 

R3 Untuk masalah ini, perusahaan pernah mengadakan pelatihan yang 

mamanggil instruktur dari luar untuk memberikan pelatihan-pelatihan 

khusus seperti komputer, aplikasi keuangan, dan lain-lain. 



R4 Mungkin bagian tertentu saja yang membutuhkan itu. Kita juga pernah 

memanggil ahli psikologi juga untuk membantu proses pelatihan. Dan 

perusahaan membekali karyawan yang kekurangan keterampilan agar bisa 

menjalankan tugasnya dengan baik.  

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa waktu dan tempat 

yang dibuat oleh perusahaan didominasi oleh kegiatan formal. Untuk kegiatan 

pembentukan waktu dan tempat untuk menciptakan knowledge, berbagi 

knowledge, dan belajar secara informal belum dilakukan perusahaan. Kurangnya 

peran kegiatan informal diperuashaan disebabkan karena kurangnya motivasi 

karyawan di perusahaan untuk memberikan waktu dan ruang dalam membentuk, 

dan berbagi knowledge.   

Hal ini bisa menyulitkan perusahaan dalam usahanya meningkatkan 

kemampuannya, karena tanpa motivasi dan keinginan yang kuat untuk menjadi 

lebih baik maka akan sulit terwujud. 

d. Memiliki pegawai senior yang memimpin dan menjadi contoh dari tingkah  

laku knowledge creating dan knowledge sharing  

Dalam membentuk budaya knowledge management yang efektif, PT. 

TASPEN (Persero) Cabang Malang juga telah memiliki pegawai senior yang bisa 

dijadikan contoh untuk para karyawan yang lainnya. Pegawai yang dijadikan 

contoh oleh pegawai yang lainnya adalah Kepala Kantor Cabang, yaitu Drs. Indra. 

Hal ini sesuai dengan komentar R4 berikut ini kami sebenarnya beruntung 

memiliki Kacab yang bisa menguasai semua lini . Komentar tersebut 

menggambarkan bahwa pegawai ini mampu memberikan contoh yang baik untuk 

diikuti oleh pegawai yang lain. Dengan kemampuannya ini Kepala Cabang bisa 



dijadikan tujuan bertanya bagi karyawan yang mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan tugasnya. Pegawai senior semacam ini mambantu perusahaan 

dengan menjadi penyeimbang dan memiliki peran yang cukup penting. 

4.2.1.2.2 Proses pembentukan kowledge   

Dalam pembentukan budaya knowledge management terdapat proses yang 

dapat membagi proses tersebut menjadi empat bagian menurut Carl Davidson dan 

Philip Voss (2003). Pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang dalam 

membentuk budaya knowledge management telah memenuhi empat bagian 

tersebut seperti yang akan dijelaskan berikut ini. 

a. Identify  

Identify dalam mengidentifikasi apa saja yang telah diketahui untuk 

memulai knowledge management dalam perusahaan sudah dilakukan. Perusahaan 

telah melakukan identifikasi tentang knowledge apa sajakah yang telah dimiliki 

oleh karyawan. Setelah itu akan diketahui tentang knowledge apa sajakah yang 

belum dimiliki oleh karyawan di perusahaan. Hal ini sesuai dengan jawaban R2  

dari pertanyaan apakah perusahaan ini pernah mengundang seorang pakar untuk 

memberikan pengarahan? yaitu Kalau in house training kita kemarin 

mendatangkan dari departeman keuangan untuk program aplikasi gaji untuk 

pegawai negeri. In house training ini tergantung tingkat kebutuhan karyawan saat 

itu

  

Pada jawaban di atas dikatakan bahwa in house training yang dilakukan 

perusahaan terganutng pada kebutuhan karyawan saat itu. Sehingga jawaban 

tersebut telah menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan identifikasi 

terhadap knowledge apa saja yang belum dimiliki oleh karyawan, agar perusahaan 



bisa menentukan langkah yang tepat untuk mengisi kekurangan  knowledge 

tersebut. 

b. Reflect 

Menurut Carl Davidson dan Philip Voss (2003) dalam bagian reflect on 

what your organization knows ini perusahaan akan membuat simpanan atau 

persediaan dari knowledge yang sudah dimiliki. Kagiatan ini memberikan 

kesempatan pada perusahaan untuk mengubah tacit knowledge menjadi explicit 

knowledge dan menyimpulkan knowledge yang sudah ada ke dalam bentuk yang 

mudah untuk dibagikan. Dalam hal ini PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang 

telah melakukan pengubahan bentuk dari tacit knowledge ke dalam bentuk explicit 

knowledge dan menyimpulkan knowledge yang sudah ada ke dalam bentuk yang 

mudah untuk dibagikan. Hal ini sesuai dengan jawaban R1 dari pertanyaan 

apakah perusahaan ini pernah mengundang seorang pakar untuk memberikan 

pengarahan?  yaitu Kita juga pernah mengadakan diklat pelatihan mandiri, yaitu 

dengan cara pegawai yang dinilai mampu dalam bidangnya untuk memberikan 

pada pegawai lain yang kurang mampu.

  

Jawaban dari R1 di tersebut menggambarkan bahwa perusahaan telah 

memiliki simpanan atau persediaan knowledge yang telah terdapat di benak 

karyawan. Sehingga jika perusahaan ingin mengubah bentuk dari tacit knowledge 

menjadi explicit knowledge, maka perusahaan perlu mengadakan kegiatan 

semacam pelatihan tersebut. Kegiatan semacam itu akan menyimpulkan tacit 

knowledge yang sudah ada kedalam bentuk explicit knowledge yang siap 

diaplikasikan.  



c. Share 

Share that knowledge with whoever needs to know it menurut Carl 

Davidson dan Philip Voss (2003) mengharuskan perusahaan untuk membuat 

sistem yang bertujuan membuat knowledge yang sudah ada di manapun dalam 

organisasi tersedia kemanapun knowledge tersebut dibutuhkan. Untuk hal ini 

perusahaan telah membuat sistem jaringan yang terhubung dengan internet. 

Sehingga kapanpun para karyawan membutuhkan informasi yang berkaitan 

dengan pekerjaan mereka, mereka bisa mengaksesnya melalui komputer masing-

masing. Hal ini sesuai dengan jawaban para responden dari pertanyaan apakah 

karyawan disini bisa mengakses informasi yang dibutuhkan setiap saat?

 

berikut 

ini: 

R1 Setiap karyawan disini sudah memegang komputer masing-masing, sehingga 

kalau ada instruksi dari pusat mereka bisa langsung mengaksesnya melalui 

komputer. 

R2 Kalau akses informasi terkait dengan aturan-aturan itu terbuka, bisa bertanya 

atau meminjam buku-buku aturan yang ada di perpustakaan Seksi Personalia. 

Tapi kalau informasi yang diluar seperti internet tidak semuakaryawan, tetapi 

hanya pejabat saja yang bisa. 

R3 Kalau akses informasi yang terkait dengan pekerjaan, bisa diakses melalui 

komputer masing-masing melalui program DMS atau SAP. Tetapi ada 

beberapa akses informasi yang hanya bisa di akses oleh pejabat saja. 

R4  Sebetulnya di sini ada SOP yang ada di internet. Sehingga karyawan bisa 

leluasa untuk membaca SOP. Tetapi kembali pada individunya masing-

masing, mau membuka program ini atau mau tahu itu tergantung pada 



individu masing-masing, sebetulnya perusahaan juga sudah memudahkan 

karyawannya untuk hal itu, tetapi tinggal individunya tersebut mau atau tidak  

Dari jawaban para responden di atas dapat diketahui bahwa perusahaan 

telah mampu berbagi knowledge yang berbentuk informasi melalui media 

elektronik. Meskipun para karyawan bebas mengakses informasi yang 

dibutuhkan, tetapi ada beberapa jenis inforamsi yang hanya bisa diakses oleh para 

pejabat saja. Hal ini menunjukan bahwa informasi yang bisa diakses karyawan 

akan disesuaikan dengan jabatannya. 

d. Apply  

Pada bagian yang ke empat menurut Carl Davidson dan Philip Voss 

(2003), adalah apply that knowledge to improve way your organization performs. 

Di disini perusahaan diharuskan untuk menggunakan knowledge yang sudah ada 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Berikut adalah jawaban para responden 

dari pertanyaan apakah keberadaan km diperusahaan ini mampu mendukung 

kinerja perusahaan ini? yaitu: 

R1 Jelas, karena ilmu pengetahuan akan mensuport kinerja, karena tanpa ilmu 

pengetahuan kita akan ketinggalan 

R4 Sebetulnya, hal ini sangat membantu, dengan adanya knowledge management 

akan mampu menggali kemampuan terpendam dari para pegawai di 

perusahaan. Dengan knowledge yang kita miliki, kita pernah membuatkan 

daftar gaji pegawai pemda.  

Dalam hal ini PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang sudah 

melakukannya dengan cara mengaplikasikan hasil pelatihan yang diterima para 

karyawan untuk meningkatkan kinerja para karyawan tersebut. 



 
Dari keempat proses pembentukan budaya knowledge management yang 

terjadi di perusahaan, dapat dilihat bahwa budaya tersebut mampu membantu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu memberikan pelayanan terbaik pada 

konsumen. Hal ini penting untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan 

menjaga loyalitasnya pada perusahaan. 

4.2.1.3 Knowledge Stocks dan Knowledge flows  

Aspek ini akan membahas bagaimana suatu perusahaan dalam 

meningkatkan persediaan knowledge. Menurut Davenport, Thomas dan Prusak 

(1998), ada 6 cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menambah 

persediaan knowledge. Tetapi pada penerapannya PT. TASPEN (Persero) tidak 

semua cara digunakan. Sehingga hanya ada 4 bagian dari 6 cara tersebut yang 

digunakan, yaitu aquitition, renting, dedicated resources, dan networks. Berikut 

cara-cara yang digunakan PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang dalam 

menambah persediaan knowledge-nya. Lalu untuk memaksimalkan penggunaan 

knowledge stocks yang ada, diperlukan knowledge flows yang menyebarkan 

knowledge kemanapun dibutuhkan dalam organisasi. Dengan begitu, individu 

yang ada didalam perusahaan bisa dengan mudah memahami tujuan perusahaan. 

4.2.1.3.1 Knowledge stocks  

Dalam knowledge stocks ini dibahas cara-cara perusahaan dalam 

menambah persediaan knowledge. 

a. Aquitition   

Acquitition, cara akuisisi ini merupakan cara untuk mendapatkan 

knowledge dengan cara meniru atau membeli ide. Dalam hal ini PT. TASPEN 

(Persero) Cabang Malang membeli beberapa knowledge untuk digunakan 



perusahaan. Knowledge yang dibeli perusahaan berupa software aplikasi yang 

digunakan untuk membantu tugas sehari-hari. Adapun software aplikasi yang 

dibeli oleh perusahaan adalah JAD, DMS, dan SAP. 

b. Renting  

Renting, cara meminjam ini merupakan cara yang ditempuh oleh 

perusahaan untuk mendatangkan pakar dengan tujuan membantu pekerjaan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Pemanggilan pakar ini dilakukan karena perusahaan 

tidak memiliki kemampuan seperti pakar tersebut. PT. TASPEN (Persero) Cabang 

Malang juga pernah melakukan hal ini. Hal ini sesuai dengan jawaban R4 dari 

pertanyaan apakah perusahaan ini pernah mengundang seorang pakar untuk 

memberikan pengarahan? yaitu Mungkin bagian tertentu saja yang 

membutuhkan itu. Kita juga pernah memanggil ahli psikologi juga untuk 

membantu proses pelatihan. Dan perusahaan membekali karyawan yang 

kekurangan keterampilan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

  

Dari jawaban responden tersebut, menggambarkan bahwa perusahaan 

pernah memanggil seorang pakar untuk membantu perusahaan dalam 

menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tidak bisa di selesaikan sendiri oleh 

perusahaan. Yang dilakukan perusahan dengan memangil pakar merupakan usaha 

jangka pendek perusahaan untuk menutup kekurangan knowledge yang terjadi di 

dalam perusahan. Untuk usaha jangka penjang, perusahaan melatih karyawan 

untuk memenuhi kebutuhan knowledge perusahaan. 

c. Dedicated resources  

Dedicated resources, dengan cara ini perusahaan memanggil seorang 

pakar yang digunakan oleh perusahaan sebagai sumber knowledge bagi karyawan 



yang memiliki kekurangan knowledge tertentu. Pemanggilan ini juga pernah 

dilakukan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang. Hal ini sesuai dengan 

jawaban responden dari pertanyaan apakah perusahaan ini pernah mengundang 

seorang pakar untuk memberikan pengarahan? berikut ini: 

R2 Kalau in house training kita kemarin mendatangkan dari departeman 

keuangan untuk program aplikasi gaji untuk pegawai negeri. In house 

training ini tergantung tingkat kebutuhan karyawan saat itu. 

R3 Untuk masalah ini, perusahaan pernah mengadakan pelatihan yang 

mamanggil instruktur dari luar untuk memberikan pelatihan-pelatihan 

khusus seperti komputer, aplikasi keuangan, dan lain-lain.  

Dengan cara ini, perusahaan bisa menambah persediaan knowledge untuk 

menutupi kekurangan knowledge yang terjadi di perusahan. Sumber daya yang 

digunakan perusahaan untuk menambah kekurangan knowledge ini harus sesuai 

dengan kebutuhan karyawan pada saat itu. 

d. Networks  

Networks, merupakan pembentukan knowledge melalui jaringan baik 

formal maupun informal di perusahaan. Jaringan formal dan informal di PT. 

TASPEN (Persero) Cabang Malang ini bisa membantu perusahaan menyelesaikan 

beberapa masalah yang muncul di dalam perusahaan. Tetapi ada juga jaringan 

formal dan informal di perusahaan yang bisa menghasilkan ide yang bisa 

digunakan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan jawaban para responden dari 

pertanyaan apakah karyawan disini sudah terbiasa berdiskusi satu sama lain? 

berikut ini: 



R1 Di Malang juga sudah membudayakan pola diskusi karyawan melalui brain 

storming yang merupakan bagian dari strategic planning. 

R2  Secara informal iya, secara formal kita coba budayakan tapi 1 bulan satu 

kali. Khususnya di bidang personalia dan umum untuk membahas kegiatan 

yang akan datang maupun yang sudah dilaksanakan, sampai sejauh mana 

pelaksanaannya. 

R3  Kalau secara informal di sini kita sudah sering berdiskusi satu sama lain, 

tetapi untuk yang formal mungkin ada di rapat yang diadakan oleh 

perusahaan. 

R4 Kalau saya pribadi kadang-kadang, omong-omong dengan pegawai lain 

berkaitan dengan pekerjaan, apabila permasalahan yang didiskusikan tidak 

selesai, maka akan dilaporkan pada atasan masing-masing agar dibawa ke 

rapat pejabat.  

Dari jawaban di atas, dapat di ketahui bahwa jaringan informal lebih 

banyak dan lebih dominan dibanding jaringan formal yang terdapat diperusahaan. 

Hal ini disebabkan karena jaringan informal bersifat lebih luwes dan lebih rileks 

dibandingkan jaringan formal. Dengan aturan-aturan yang tidak ketat dan kaku, 

jaringan informal lebih disukai para karyawan diperusahaan karena tidak 

membuat stres sehingga mudah untuk mengeluarkan ide. Hal ini berbeda dengan 

jaringan formal perusahaan yang penuh dengan aturan yang kaku dan ketat, 

sehingga membuat ide yang ada di benak karyawan sulit diutarakan.  

Dengan meningkatkan persediaan knowledge yang cukup maka, hal ini 

akan membantu perusahaan untuk tetap tahu kondisi dan keadaan perusahaan baik 

lingkungan luar perusahaan ataupun lingkungan dalam perusahaan. Hal 



memungkinkan perusahaan untuk selalu siap menghadapi perubahan baik dari 

dalam maupun luar perusahaan.  

4.2.1.3.2 Knowledge flow  

Untuk keadaan knowledge flow di PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang, 

relatif stabil dan bisa mengalir dengan lancar. Hal ini juga telah didukung oleh 

sistem jaringan komputer yang memadai sehingga mempermudah pertukaran 

informasi dari satu tempat ketempat yang lain. Selain arus informasi yang melalui 

sistem jaringan komputer, arus informasi yang berupa instruksi dari pejabat pada 

staf pelaksana juga sangat mudah dan jelas. Berikut jawaban dari para responden 

tentang keadaan knowledge flow dari pertanyaan bagaimana keadaan arus 

informasi diperusahaan ini? berikut ini: 

R1 Arus informasi disini cukup lancar, tapi ada satu hambatan, yaitu jika sistem 

jaringan macet, maka arus informasi juga macet 

R2 Kalau pejabat bisa memberi instruksi ke bawahan secara langsung, tapi kalau 

sesbaliknya harus melalui hirarki yang ada. Secara internal arus informasi 

disini lancar dan tersistem 

R3 Setiap atasan harus mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan 

tugas-tugas mereka (staf pelaksana), dan kita biasa mengadakan rapat untuk 

urusan strategis 

R4 Kalau di sini terbuka, bisa dari Kacab lengsung ke bawah, tapi biasanya 

melalui sistem hirarki yang ada  

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kondisi arus 

knowledge atau informasi di dalam perusahaan cukup lancar. Hal ini bisa 

membantu penyebaran persediaan knowledge di perusahaan. Hirarki organisasi 



dalam hal ini masih berfungsi dengan baik, sehingga keadaan arus knowledge di 

perusahaan bukan saja lancar, tetapi juga teratur. 

4.2.1.4 Knowledge transfer  

Knowledge transfer merupakan aspek dari knowledge management yang 

membahas tentang bagaimana suatu knowledge yang ada di dalam perusahaan 

bisa berpindah dari individu satu ke individu lain dalam perusahaan. Dan untuk 

memperlancar kegiatan saling berbagi dan pemindahan knowledge, ada beberpa 

hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu:  

a. Knowledge map  

Untuk melakukan knowledge transfer dengan baik, perusahaan perlu 

memetakan keberadaan knowledge di dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui tentang siapa mengetahui apa dan berada dimana, sehingga 

perusahaan mampu menentukan dari mana dan siapa untuk siapa dan dimana 

knowledge tersebut di transfer. Dari hasil waawncara tentang pengembangan 

knowledge diperusahaan dengan pertanyaan apakah karyawan disini ada yang 

sudah mampu mengembangkan knowledge-nya sendiri? , diperoleh jawaban dari 

R2 yaitu Itu perkasus, tidak semuanya bisa, suatu contoh ada teman kita yang 

baru training komputer, itu ada sesi khusus untuk mereka share (Knowledge). Di 

pakai sebagai instruktur untuk in house training walaupun tidak saat itu juga, jadi 

setelah beberapa waktu berlalu kita perlu itu, dipanggillah orang yag pernah ikut 

training komputer itu. Jadi tidak semua bisa mengembangkan itu   

Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa di PT. TASPEN 

(Persero) Cabang Malang telah melakukan pemetaan terhadap keberadaan 

knowledge di perusahaan tersebut. Hal ini di gambarkan dengan adanya pendataan 



atau perekaman data tentang karyawan yang pernah mengikuti pelatihan untuk 

skill tertentu. Setelah melakukan pelatihan, karyawan tersebut bisa melakukan 

knowledge transfer terhadap karyawan lainnya atas permintaan perusahaan. 

b. Talk space   

Dalam knowledge transfer perusahaan harus menyediakan tempat atau 

ruang yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk 

berbicara dengan yang lain dalam suasana informal. Hal ini bertujuan agar 

karyawan di dalam perusahaan bisa saling bertukar informasi satu sama lain. Dari 

hasil wawancara tentang kebiasaan berdiskusi karyawan dengan pertanyaan 

apakah karyawan disini sudah terbiasa berdiskusi satu sama lain? , diperoleh 

jawaban dari R4 yaitu 

 

Kalau saya pribadi kadang-kadang, omong-omong 

dengan pegawai lain berkaitan dengan pekerjaan, apabila permasalahan yang 

didiskusikan tidak selesai, maka akan dilaporkan pada atasan masing-masing agar 

dibawa ke rapat pejabat .  

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa talk space yang 

disediakan PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang untuk para karyawannya cukup 

bebas. Hal ini bisa ketahui dari jawaban R4 di atas yang menyatakan bahwa dia 

bisa berbincang-bincang dengan karyawan lain pada saat senggang. Suasana 

informal ini mampu menghasilkan suatu informasi yang bisa bermanfaat bagi 

karyawan itu sendiri atau perusahaan. Dikatakan menguntungkan perusahaan 

apabila percakapan para karyawan tadi memperlihatkan suatu masalah yang 

sebelumnya tidak tampak menjadi muncul lalu permasalahan tersebut akan di 

bawa ke tingkat rapat formal. Dengan demikian perusahaan tidak perlu bersusah 

payah untuk mengorek-ngorek masalah yang terjadi di lapisan bawah. 



c. Dedicated knowledge sharing event dan common language  

Dalam kegiatan yang diorganisir perusahaan ini akan memungkinkan 

karyawan yang tidak pernah bertemu dalam kegiatan kerja sehari-hari untuk 

saling bertukar. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan proses knowldege 

transfer. Dengan kegiatan yang di organisir oleh perusahaan semacam ini 

diharapkan proses knowledge transfer bisa terjadi secara merata pada seluruh 

karyawan di perusahaan. Dari hasil wawancara tentang kegiatan yang melibatkan 

seorang pakar dengan pertanyaan apakah perusahaan ini pernah mengundang 

seorang pakar untuk memberikan pengarahan? , diperoleh jawaban dari R1 yaitu 

kita juga pernah mengadakan diklat pelatihan mandiri, yaitu dengan cara 

pegawai yang dinilai mampu dalam bidangnya untuk memberikan pada pegawai 

lain yang kurang mampu .  

Dari jawaban di atas dapat diketahui bahwa perusahaan juga menyediakan 

kegiatan yang memungkinkan para karyawannya untuk melakukan knowledge 

transfer satu sama lain. Pada prakteknya, perusahaan memberdayakan karyawan 

yang pernah mengikuti pelatihan dari luar, untuk men-transfer knowledge yang 

dimilikinya pada karyawan yang tidak pernah mengikuti pelatihan dari luar.  

Kegiatan ini juga akan mengurangi rasa segan untuk bertanya karena 

perbedaan jabatan. Karena jabatan karyawan yang melakukan knowledge transfer 

hampir sama dengan jabatan karyawan lainnya, maka komunikasi akan menjadi 

lebih lancar. Hal ini dikarenakan oleh bahasa yang digunakan tidak terlalu formal 

atau lebih banyak menggunakan common language. 



 
Dalam knowledge transfer ini memungkinkan perusahaan untuk 

memperkuat kondisi internalnya dengan cara selalu memperbarui knowledge yang 

dimilikinya baik dari luar maupun dari dalam perusahaan sendiri. 

4.2.1.5 Level Knowledge Management  

Pada skripsi ini juga dibahas mengenai sampai sejauh mana PT. TASPEN 

(Persero) Cabang Malang dengan menggunakan knowledge management pyramid 

Rosenberg (2001). Knowledge management pyramid merupakan alat untuk 

mengukur sampai sejauh mana suatu perusahaan dalam menerapkan knowledge 

management. Dalam knowledge management pyramid terdapat tiga tingkatan atau 

LEVEL, yang masing-masing LEVEL tersebut memiliki kriteria tersendiri  

Berikut ini tabel yang menyajikan ringkasan hasil wawancara dengan para 

responden: 

RINGKASAN WAWANCARA 

No Pertanyaan R1 R2 R3 R4 
1  Apakah informasi atau dokumen disini sudah dikelola, diolah, 

dan didistribusikan dengan baik? YA YA YA YA 

2  Apakah karyawan disini ada yang sudah mampu 
mengembangkan knowledge-nya sendiri? 

TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK 

3 
Apakah karyawan disini sudah terbiasa berdiskusi satu sama 
lain? 

YA YA YA YA 

4  Apakah karyawan disini bisa mengakses informasi yang 
dibutuhkan setiap saat? 

YA YA YA YA 

5  Apakah dalam menjalankan tugasnya, karyawan disini 
membutuhkan keahlian atau ketrampilan tertentu? 

YA YA YA YA 

6  Apakah keberadaan KM diperusahaan ini mampu mendukung 
kinerja peruashaan ini? 

YA YA YA YA 

7  Apakah dalam menjalankan tugasnya, karyawan disini perlu 
mengakses database perusahaan? 

YA YA YA YA 

8  Apakah perusahaan ini pernah mengundang seorang ahli 
untuk memberikan pengarahan? 

YA YA YA YA 

Tabel 4.3 : Tabel Ringkasan Hasil Wawancara   

Dalam tabel tersebut hampir semua pertanyaan dijawab IYA oleh para 

respoden. Tetapi ada salah satu pertanyaan tentang kemampuan karyawan untuk 

mengembangkan knowledge-nya masing-masing di jawab tidak oleh semua 



responden. Dari sini terlihat jelas bahwa PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang 

tidak mungkin berada di LEVEL 3 dalam knowledge pyramid Rosenberg. Hal ini 

didukung oleh  jawaban responden dari pertanyaan apakah karyawan di sini bisa 

mengembangkan pengetahuannya sendiri? Jelaskan!  berikut ini: 

R1 Karyawan di sini masih belum memiliki kesadaran untuk mengembangkan 

pengetahuannya secara mandiri, jadi untuk mengembangkannya mereka perlu 

diberi instruksi untuk melakukan hal tersebut. 

R2 Hambatan datang dari masing-masing individu itu sendiri, kebanyakan 

pegawai disini jarang untuk memotivasi dirinya sendiri untuk 

mengembangkan knowledgenya. 

R3 - Motivasi untuk mengembangkan knowledge management masing-masing 

individu masih kurang  

- Tidak mengikuti perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan visi dan 

misi perusahaan. 

R4 Mungkin yang menghambat adalah orang yang tidak peduli dengan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

Dari jawaban para responden di atas terlihat bahwa belum adanya kesadaran 

tentang pentingnya pengetahuan untuk mereka, padahal untuk mencapai LEVEL 3 

dalam knowledge management pyramid diperlukan adanya budaya perusahaan 

yang mendukung adanya kecerdasan secara kolektif di dalam perusahaan. salah 

satu bentuk kecerdasan kolektif itu adalah kesadaran yang datang dari masing-

masing individu yang ada di dalam perusahaan untuk mengmbangkan 

pengetahuannya. 



Selain itu, alasan lain yang membuat perusahaan tidak bisa menuju LEVEL 3 

pada knowledge management pyramid adalah belum adanya sistem perusahaan 

yang baku untuk mengelola pengalaman knowledge management perusahaan. 

padahal untuk menuju LEVEL ini operasional perusahaan akan bergantung pada 

pengalaman perusahaan yang tertanam dalam sistem. Hal ini didukung oleh 

jawaban R2 dari pertanyaan apakah keberadaan km diperusahaan ini mampu 

mendukung kinerja peruashaan ini? yaitu Sebetulnya kalau bidang itu terkelola 

dengan baik, hal itu mendukung sekali, tetapi secara sistem yang baku kita masih 

belum punya. Mungkin secara tidak sengaja yang kita lakukan adalah knowledge 

management

  

Meskipun PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang tidak bisa menduduki 

LEVEL 3 dari knowledge management pyramid, tetapi perusahaan ini telah 

mampu memenuhi prasyarat untuk menempati LEVEL 2. Hal ini dapat dilihat 

dengan adanya kegiatan perusahaan secara online. Informasi yang dibutuhkan 

karyawan juga terus-menerus di update setiap hari. Dari wawancara dengan 

pertanyaan apakah informasi atau dokumen disini sudah dikelola, diolah, dan 

didistribusikan dengan baik? , menghasilkan jawaban sebagai berikut ini: 

R1 Kalau dokumen yang berkenaan dengan surat-menyurat kita sudah 

menerapkan DMS (dokumen management system). Kita dalam menerima 

surat-menyurat menggunakan surat elektronik (internal), kecuali untuk urusan 

eksternal, kita menggunakan surat konvensional. Untuk dokumen pembayaran 

pensiun di Malang juga sudah menerapkan Filling By Computer Application, 

sehingga tidak menggunakan rak dan disimpan dalam komputer. 



R2 Kalau informasi berkaitan dengan surat-menyurat mungkin instruksi dari 

pusat melalui Pak Nuryadi (staf pelaksana)  sana ada perekaman dokumen 

lalu di distribusikan. Informasi yang berkaitan dengan perngarsipan dipusat 

maupun di cabang TASPEN itu melaui proses perekaman dulu. 

R3 Kalau di sini semua dokumen khususnya surat-menyurat sudah tertata dan 

sudah melalui sistem perekaman.  

R4 Di sini memiliki batasan (retensi) untuk dokumen di unit kerja tidak boleh 

lebih dari 2 tahun. Kalau lebih dari itu harus diserahkan ke unit umum dan di 

identifikasi sebagai inactive document  

Dalam LEVEL 2 knowledge management  pyramid dokumen, dan surat-

menyurat telah dilakukan secara online. Selain itu pada LEVEL tersebut dikatakan 

bahwa media penyimpanan perusahaan bukan lagi menggunakan rak-rak secara 

manual, tetapi disimpan di dalam komputer. Demikian halnya dengan PT. 

TASPEN (Persero) Cabang Malang telah melakukan surat-menyurat secara online 

yang memungkinkan pembaca membaca secara online pula. Selain itu, data di 

perusahaan memiliki masa kadaluwarsa, itu artinya data perusahaan telah 

diperbarui terus-menerus dan data yang lama akan di simpan di tempat lain. 

Media penyimpanan dokumen yang ada di perusahaan telah menggunakan media 

elektronik, yaitu komputer.  

Saat ini yang menjadi fokus perusahaan bukanlah cara untuk menjaring 

konsumen, tetapi bagaimana cara perusahaan memberikan pelayanan yang prima. 

Hal ini terkait dengan misi perusahaan yaitu Mewujudkan manfaat dan 

pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara 

professional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi . 



Dengan misi semacam ini, perusahaan tidak mungkin bisa fokus untuk aktif 

menjaring pelanggan, tetapi perusahaan benar-benar fokus untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik.  

Kepemimpinan strategis sudah diterapkan oleh perusahaan. hal ini dapat 

dilihat dari adanya pemimpin yang memiliki kompetensi yang lengkap serta dapat 

menjadi teladan bagi anggota organisasinya (karyawan perusahaan). Dengan 

pemimpin semacam itu, perusahaan dapat menentukan keputusan-keputusan 

strategis untuk kedepannya. Pemimpin seperti ini memungkinkan perusahaan 

untuk mencapai tujuannya dengan baik.  

4.2.2 Hubungan knowledge management yang diterapkan dengan strategi 

yang diterapkan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang  

Setelah mambahas penerapan knowledge management di PT. TASPEN 

(Persero) Cabang Malang, penelitian ini juga melihat sampai sejauh mana 

hubungan antara knowledge management yang diterapkan oleh perusahaan dangan 

strategi yang ada di perusahaan.  

Hubungan knowledge management yang diterapkan perusahaan dengan 

strategi perusahaan dapat digambarkan seperti yang terdapat pada jawaban para 

responden tentang strategi yang diterapkan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang 

Malang. Hubungan ini digambarkan dari proses analisis sampai evaluasi. Tetapi 

perlu diingat, bahwa strategi yang di terapkan perusahaan cabang ini merupakan 

strategi bisnis yang lebih bersifat praktis dan bukan merupakan strategi korporat 

yang bersifat teoritis. Karena strategi korporat telah ditentukan di kantor pusat 

Jakarta. 



 
Berikut hasil jawaban dari wawancara dengan responden tentang 

hubungan strategi dengan analisis yang dilakukan oleh perusahaan terhadap 

lingkungan bisnisnya. Jawaban di bawah ini diperoleh dari pertanyaan 

Bagaimana knowledge management bisa membantu analisis lingkungan 

diperusahaan ini? , berikut ini adalah jawaban dari wawancara yang telah 

dilakukan: 

R1 Dari penerapan knowledge management ini jelas banyak manfaatnya. Yang 

sering saya tahu akan bisa membantu malakukan perencanaan dan membantu 

koordinasi antar karyawan. 

R2 Kita menggunakan knowledge untuk mengetahui kondisi kita sebelum 

melangkah lebih jauh lagi. 

R3 Knowledge yang kita miliki cukup membantu, jadi kita bisa tahu apa yang 

harus dilakukan perusahaan. 

R4 Dengan knowledge yang kita olah, kita bisa tahu kondisi kita. 

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa meskipun strategi yang 

diterapkan lebih banyak bersifat praktis, perusahaan tetap melakukan analisis 

terhadap knowledge yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengukur kondisi 

lingkungan perusahaan saat itu. Perusahaan nampaknya juga memperhitungkan 

kondisi lingkungan bisnis saat itu. Walaupun strategi bisnis yang dijalankan oleh 

PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang merupakan strategi jangka pendek, tapi 

agar strategi tersebut berhasil perusahaan tetap harus mempertimbangkan analisis 

lingkungan bisnis perusahaan.  

Dalam jawaban responden di atas, R1 mengatakan bahwa sebenarnya 

fungsi knowledge management tidak hanya bisa membantu melakukan 



perencanaan. Tetapi juga bisa membantu meningkatkan koordinasi antar 

karyawan. Dengan meningkatnya koordinasi antar karyawan, berarti kinerja 

perusahaan juga akan membaik.  

Setelah proses analisis lingkungan, knowledge management akan tetap 

membantu menetapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh perusahaan 

dalam menjalankan bisnisnya. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan 

responden tentang hubungan antara knowledge management dengan perumusan 

strategi perusahaan. Jawaban di bawah ini diperoleh dari pertanyaan bagaimana 

knowledge management yang diterapkan perusahaan mampu mambantu 

perencanaan? . Berikut jawaban dari wawancara yang telah dilakukan: 

R1 Saya biasanya langsung turun ke bawah untuk melihat langsung kondisi kerja 

karyawan di sini, jadi saya bisa tahu apa yang harus dilakukan kedepannya. 

R2 Dengan infromasi dan knowledge yang kita miliki lalu kita olah, kita bisa 

menambah alternatif langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 

menjalankan strateginya. 

R3 Sudah pasti membantu, dengan knowledge management kita bisa 

meningkatkan kinerja dengan mengetahui apa yang harus dilakukan. 

R4 Knowledge disini bisa membantu kita memperluas wawasan agar kita tidak 

kehabisan ide.  

Jika dilihat dari jawaban dari responden diatas, terlihat bahwa knowledge 

yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di perusahaan bisa digunakan untuk 

menambah pengetahuan. Pengetahuan yang sudah dimiliki ini lalu dikumpulkan 

dan diolah agar bisa digunakan dengan benar. Disini juga bisa dilihat bahwa, 



pengetahuan tentang keadaan perusahaan bisa memperluas alternatif langkah yang 

bisa diambil oleh perusahaan untuk menjalankan strateginya.  

Pengetahuan atau knowledge yang digunakan perusahaan untuk melakukan 

proses formulasi strategi jelas buka pengetahuan yang masih mentah. Agar bisa 

digunakan, pengetahuan tersebut harus di olah terlebih dahulu. Proses pengolahan 

ini di ungkapkan oleh R2.   

Dalam proses implementasi, perusahaan juga sedikit banyak terbantu 

dengan adanya knowledge management. Berikut adalah hasil wawancara tentang 

hubungan knowledge management  dengan implementasi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Jawaban yang diperoleh dalam proses wawancara berasal dari 

pertanyaan bagaimana knowledge management yang diterapkan perusahaan 

mampu mendukung pelaksanaan kerja di perusahaan? . Berikut ini jawaban dari 

wawancara yang telah dilakukan: 

R1 Dengan IT yang kami terapkan, bisa membantu kami dalam melakukan 

pertukaran informasi antar karyawan. Sehingga kinerja kami bisa efektif. 

R2 Untuk kegiatan pelaksanaan, knowledge management membantu secara 

operasional, maksudnya knowledge management disini membantu 

pelaksanaan tugas kita. 

R3 Mungkin sama dengan yang tadi, pengetahuan sangat dibutuhkan karyawan 

agar mereka tahu apa yang harus dilakukan perusahaan. 

R4 Memperlancar tugas dan mempermudah pelaksanaan tugas.  

Knowledge management di sini membantu perusahaan dalam kegiatan 

pelaksanaan sehari-hari. Di sini yang dirasakan para responden lebih kepada 

manfaat yang diperoleh dari penerapan IT perusahaan. IT yang diterapkan oleh 



perusahaan dirasakan memudahkan dan mempercepat dalam menyelesaikan tugas 

mereka-sehari-hari.  

Proses evaluasi yang ada di PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang juga 

cukup membantu. Berikut ini hasil wawancara dengan para responden tentang 

hubungan antara knowledge management dengan kegiatan evaluasi yang 

dilakukan oleh perusahaan. Jawaban yang diperoleh dari kegiatan wawancara ini 

berasal dari pertanyaan bagaimana knowledge management yang diterpakan oleh 

perusahaan bisa membantu proses evaluasi? . Berikut jawaban dari wawancara 

yang telah dilakukan: 

R1 Kegiatan evaluasi yang kita lakukan membahas kumpulan informasi yang kita 

dapat pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari. 

R2 Informasi yang kita peroleh lagi-lagi harus kita olah dulu sebelum dilakukan 

kegiatan evaluasi. 

R3 Evaluasi membatnu kita untuk tahu lebih banyak tentang kinerja karyawan 

kita. 

R4 Pada saat evaluasi ada karyawan  yang dipanggil langsung dan diselesaikan 

di tingkat pejabat 

Dari jawaban para responden di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan evaluasi yang 

dilakukan di PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang merupakan respon langsung 

dari perusahaan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi selama kegiatan kerja 

karyawan terjadi. Di sini juga dapat di lihat bahwa tanggapan perusahaan bisa 

bersifat langsung terhadap karyawan yang bersangkutan. Hal ini dapat di lihat 

pada jawaban yang di ungkapkan oleh R4 yang menyatakan bahwa sangat 



mungkin pada saat rapat evaluasi tingkat pejabat memanggil karyawan yang 

bermasalah untuk diselesaikan masalahnya. 

4.2.3 Manfaat Knowledge Managament Bagi PT TASPEN (Persero) Cabang 

Malang  

Dalam penelitian ini juga diteliti tentang manfaat knowledge management 

di PT TASPEN (Persero) Cabang Malang. Kebanyakan manfaat yang didapat dari 

penerapan knowledge management bisa langsung dirasakan oleh para responden. 

Dari semua manfaat penerapan knowledge management di PT TASPEN (Persero) 

Cabang Malang berdampak positif dan mampu mendukung kinerja karyawan. 

Berikut jawaban para responden dari pertanyaan apakah ada manfaat knowledge 

management bagi perusahaan ini yang sudah anda ketahui? jelaskan! : 

R1 Dari penerapan knowledge management ini jelas banyak manfaatnya. Yang 

sering saya tahu akan bisa membantu malakukan perencanaan dan membantu 

koordinasi antar karyawan. 

R2 Manfaat knowledge management di sini banyak, yang sering saya ketahui di 

sini adalah Kepala Cabang sering mentransfer knowledge-nya dengan cara 

melakukan pelatihan komputer. 

R3 Itukan bagian dari upaya mendukung visi misi perusahaan, lalu juga bisa 

mendukung tugas pokok karyawan. 

R4 Memperlancar tugas dan mempermudah pelaksanaan tugas.  

Dari jawaban di atas, sebenarnya manfaat penerapan knowledge 

management di perusahaan masih banyak. Tetapi yang dikemukakan oleh para 

responden merupakan manfaat yang paling dekat atau paling sering dirasakan 

dalam kegiatan sehari-hari. Lalu, dari jawaban para responden tentang manfaat 



knowledge management di PT TASPEN (Persero) Cabang Malang bisa di ringkas 

sebagi berikut: 

1. Membantu melakukan perencanaan. 

2. Membantu koordinasi antar karyawan. 

3. Membantu kegiatan knowledge sharing. 

4. Mampu mendukung visi dan misi perusahaan. 

5. Mampu mendukung tugas pokok karyawan. 

6. Memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas.  

Setelah diringkas, jawaban dari para responden menghasilkan enam 

manfaat dari penerapan knowledge management yang paling sering dirasakan oleh 

para karyawan. Meskipun sudah ditemukan enam manfaat dari penerapan 

knowledge management di PT TASPEN (Persero) Cabang Malang, hal ini tidak 

menutup kemungkinan adanya manfaat-manfaat lainnya yang belum terungkap. 

4.2.4 Hambatan Yang Ditemui Perusahaan Dalam Penerapan Knowledge 

Management  

Pada penerapannya, knowledge management di PT TASPEN (Persero) 

Cabang Malang menemui beberpa hambatan baik yang datang dari SDM maupun 

infrastruktur atau teknologi. Semua hambatan tersebut memerlukan penanganan 

tersendiri sesuai dengan hambatan yang tercipta. Berikut jawaban dari para 

responden dari pertanyaan Selama Menjalankan Knowledge Management, 

Hambatan Apa Saja Yang Ditemui Oleh Perusahaan Dalam Penerapannya? 

Jelaskan! : 

R1 Hambatan kita karena menggunakan sistem jaringan, masih sering macet, hal 

itu bisa menghambat kinerja karyawan. 



R2 Hambatan datang dari masing-masing individu itu sendiri, kebanyakan 

pegawai disini jarang untuk memotivasi dirinya sendiri untuk 

mengembangkan knowledgenya. 

R3 - Motivasi untuk mengembangkan knowledge management masing-masing 

individu masih kurang  

- Tidak mengikuti perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan visi dan 

misi perusahaan. 

R4 Mungkin yang menghambat adalah orang yang tidak peduli dengan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan  

Dari jawaban para responden diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan 

faktor yang menghambat datang dari SDM yang dimiliki perusahaan. Hal ini 

menunjukan kurang sadarnya masing-masing invidivu di perusahaan untuk 

mengembangkan pengetahuannya sendiri. Selain itu kurang sepahamnya antara 

perusahaan dan SDM-nya bisa menjadi penghambat, seperti ketidak pahaman para 

karyawan dengan visi dan misi perusahaan.  

Kondisi teknologi perusahaan juga perlu mendapatkan perhatian. 

Kemacetan sistem jaringan bisa mengakibatkan penurunan kinerja para karyawan. 

Hal ini disebabkan karena perusahaan bergantung pada komputerisasi untuk 

menjalankan kegiatannya, terutama di bagian pelayanan. Serta ada beberapa 

aplikasi yang menggunakan jaringan internet seperti SAP dan DMS. Oleh karena 

itu jika sistem jaringan macet maka arus informasi yang mengalir akan terhambat 

dan mengakibatkan keterlambatan penyampaian informasi.  

Sehingga bila diringkas, permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh 

perusahaan adalah sebagai berikut: 



1. Sistem jaringan sering macet. 

2. Kurangnya motivasi karyawan untuk mengembangkan knowledge-nya 

masing-masing. 

3. Kurang sepahamnya karyawan tentang visi misi perusahaan. 

4. Ada beberapa karyawan yang tidak peduli dengan kegiatan yang dilakukan 

perusahaan. 

4.2.4.1 Usaha PT TASPEN (Persero) Untuk Mengatasi Hambatan Yang 

Ditemui  

Berbagai cara telah dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hambatan 

yang ada dalam penerapan knowledge management. Berikut jawaban para 

responden dari pertanyaan Selama Menjalankan Knowledge Management, 

Hambatan Apa Saja Yang Ditemui Oleh Perusahaan Dalam Penerapannya? 

Jelaskan! : 

R1 Kita sudah membuat server mediator di Surabaya untuk mengurangi 

kemacetan dan memperlancar kinerja. 

R2  -Ya, kita harus memberikan semacam instruksi pada pegawai tersebut supaya 

mereka bergerak melakukan itu (pengembangan knowledge)   

-Lalu untuk lebih memotivasi, kita berikan semacam uang saku sebagai 

apresiasi.  

-Kita juga memberikan sertifikat sebagai tanda ucapan terima kasih pada 

pegawai tersebut. 

R3 -Mengadakan pertemuan informal tentang visi misi perusahaan yang 

disampaikan oleh Kepala Cabang. 



  
- Mengundang seluruh karyawan untuk memberikan penjelasan tentang etos 

kerja karyawan. 

R4 Ada yang dipanggil langsung dan diselesaikan di tingkat pejabat  

Penanganan masalah yang dilakukan perusahaan dilakukan secara 

proporsional. Artinya penanganan yang dilakukan sesuai dengan masalah yang 

dihadapi pada saat itu. Penanganan masalah dilakukan secara satu persatu 

sehingga masalah bisa selesai.   

Berikut ringkasan hasil wawancara tentang usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi: 

1. Untuk memperlancar sistem jaringan, perusahaan membuat server mediator di 

Surabaya guna mengurangi kemacetan. 

2. Memberikan instruksi pada pegawai untuk melakukan pengembangan 

knowledge. 

3. Memberikan insentif dan sertifikat pada pegawai yang mampu mamberikan 

knowledge transfer pada karyawan lainnya. 

4. Mengadakan pertemuan untuk menyatukan pandangan antara karyawan dan 

peruashaan tentang visi misi perusahaan. 

5. Memberikan pengarahan tentang etos kerja pada karyawan. 

6. Memanggil karyawan yang bermasalah.           



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil 

adalah: 

1. Pada aspek penentuan knowledge yang dibutuhkan perusahaan, dapat di 

identifikasi bahwa knowledge yang dimiliki oleh perusahaan masih dikatakan 

core knowledge. Perusahaan belum mampu menguasai advanced knowledge 

karena kompetensi atau knowledge yang dibutuhkan perusahaan belum 

bersifat unik. 

2. Untuk mendukung pembentukan knowledge, perusahaan telah mengakui peran 

struktur informal, memberi penghargaan pada karyawan yang berprestasi, 

membentuk waktu dan tempat untuk menciptakan knowledge, dan memlikiki 

pegawai senior yang menjadi teladan. Sedangkan dalam proses pembentukan 

knowledge, perusahaan telah sesuai dengan model pembelajaran Charles 

Handy. 

3. Dalam meningkatkan jumlah persediaan knowledge-nya, perusahaan telah 

melakukan acquisition, renting, dedicated resources, dan networks. 

Sedangkan keadaan arus informasi di dalam perusahaan cukup lancer sesuai 

jenjang hirarki yang berlaku.  

4. Untuk memperbaiki kegiatan saling berbagi di dalam perusahaan, PT. 

TASPEN (Persero) Cabang Malang telah melakukan pemetaan letak 

knowledge, menyediakan ruang bicara, mengadakan kegiatan untuk saling 

berbagi knowledge, dan memiliki bahasa umum.   



5. Dalam knowledge management pyramid, perusahaan berada pada LEVEL 2. 

Karakteristik knowledge management perusahaan lebih dekat dengan kriteria 

knowledge management pyramid LEVEL 2. 

6. Knowledge management yang diterapkan oleh perusahaan mampu mendukung 

proses manajemen strategik perusahaan yang terdiri dari analisis, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perlu diketahui disini bahwa strategi 

yang dijalankan perusahaan merupakan strategi unit bisnis dasn bukan 

merupakan strategi korporat. 

7. Penerapan knowledge management di PT TASPEN (Persero) Cabang Malang 

juga mengalami hambatan. Kebanyakan hambatan berasal dari kurangnya 

motivasi SDM untuk meningkatkan knowledge-nya masing-masing. 

Hambatan dari segi teknologi juga ditemui di sana. 

8. Manfaat dari penerapan knowledge management di PT TASPEN (Persero) 

Cabang Malang belum bisa terungkapkan sepenuhnya. Tetapi manfaat yang 

paling sering dirasakan oleh para pegawai yang bekerja di sana mampu 

diungkapkan melalui jawaban dari kegiatan wawancara. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas ada beberapa saran 

yang dapat diberikan, diantaranya adalah: 

5.2.1 Bagi PT TASPEN (Persero) Cabang Malang Sebagai Objek Penelitian 

1. Sebaiknya knowledge management yang sudah ada dikelola dan diperhatikan 

lebih serius lagi agar perusahaan mendapatkan manfaat yang optimal. 



2. Karena belum ada sistem yang baku untuk mengatur knowledge management, 

maka sebaiknya dibuatkan sistem untuk mengatur knowledge management di 

PT TASPEN (Persero) Cabang Malang. 

3. Meningkatkan kesadaran SDM yang ada di PT TASPEN (Persero) Cabang 

Malang, agar lebih sadar tentang pentingnya knowledge management. 

4. Menyiapkan sistem cadangan untuk sistem jaringan yang ada. Sehingga 

apabila sistem jaringan yang ada sewaktu-waktu macet,  bisa segera diatasi 

tanpa mengorbankan waktu dan kegiatan perusahaan. 

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya  

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

knowledge management disarankan untuk menggali lebih dalam tentang potensi 

manfaat dari penerapan knowledge management dengan metode yang berbeda. 

Mengingat masih banyaknya manfaat-manfaat dari penerapan knowledge 

management ini, serta melakukan pendalaman materi dan pengkayaan literatur 

terkait dengan manajemen strategi sebagai induk ilmu dan knowledge 

management.                



DAFTAR PUSTAKA 

Anshori, Yuzak, 2005, Analisis keunggulan Bersaing Melalui Penerapan 

Knowledge Management dan Knowledge-Based Strategy di Surabaya Plaza 

Hotel. 

Davenport, Thomas, H., and Laurence Prusak, 1998, Working Knowledge: How 

ganizations Manage What They Know. Havard Business School Press, 

Boston.  

David, Fred R, 2006, Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep, Edisi 

10, Terjemahan oleh Paulyn Sulistio, SE., MComm. & Harryadin 

Mahardika, SE., Jakarta: Salemba Empat. 

Davidson, Carl and Philip Voss. 2003, Knowledge Management, An Introduction 

to creating competitive advantage from intellectual capital. Vision Book. 

New Delhi.. 

Elias M. Awad & Hassan M. Ghaziri, 2003, Knowledge Management,Prentice 

Hall, Inc., A Pearson Education Company.  

Greenley, E. Gordon. 1989. Strategic Management, Prentice Hall International 

(UK), London. 

Hoed, B. H. Diskusi Kelompok Terfokus, 2005, Fakultas Sastra Universitas 

Indonesia. Jakarta. 

Von Krogh, George, Kazuo Ichiyo and Ikujiro Nonaka, 2000, Enabling 

Knowledge Creation. Oxford University Press, Inc. New York. 

Krueger, Richard A, 1998, Focus Group A Practical Guide for Applied Research. 

SAGE Publication, Inc. Newbury Park, California.  

Moh Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.  



Nonaka, Ikujiro and Takeuchi H, 1995, The Knowledge Creating Company: How 

Japanesse Companies Create the Dynamics In Innovatio. Oxford University 

Press.  

Pearce, John, A. and Richard B Robinson, Jr., 1997, Manajemen Strategik. 

Formulasi, Implementasi dan Pengendalian. Binarupa Aksara.  

Rosenberg, M.J. (2001). E-learning: Strategies for delivering knowledge in the 

digital age, Mc-Graw-Hill. 

Tiwana, Amrit. 2000, The Knowledge Management Tollkit. Prentice Hall PTR. 

Upper Saddle River, NJ 07458.  

Wheelen, T.L. and J. D. Hunger, 2003. Manajemen Strategis, Edisi kelima, 

Terjemahan oleh Julianto Agung,  Yogyakarta: Penerbit Andi. 

www.taspen.co.id (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2008) 

Yuliazmi, 2005, Penerapan Knowledge Management Pada Perusahaan Reasuransi: 

Studi Kasus PT Reasuransi Nasional Indonesia                   

http://www.taspen.co.id


LAMPIRAN 

Daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk wawancara: 

1. Apakah Anda tahu tentang KM? Jelaskan! 

2. Apakah informasi atau dokumen disini sudah dikelola, diolah, dan 

didistribusikan dengan baik? 

3. Apakah karyawan disini ada yang sudah mampu mengembangkan 

knowledge-nya sendiri? 

4. Apakah karyawan disini sudah terbiasa berdiskusi satu sama lain? 

5. Apakah karyawan disini bisa mengakses informasi yang dibutuhkan setiap 

saat? 

6. Apakah dalam menjalankan tugasnya, karyawan disini membutuhkan 

keahlian atau ketrampilan tertentu? 

7. Apakah keberadaan KM diperusahaan ini mampu mendukung kinerja 

peruashaan ini? 

8. Apakah dalam menjalankan tugasnya, karyawan disini perlu mengakses 

database perusahaan? 

9. Apakah perusahaan ini pernah mengundang seorang ahli untuk 

memberikan pengarahan? 

10.  

11. Apakah KM yang diterapkan diperusahaan ini mampu mendukung strategi 

yang diterapkan oleh perusahaan? Jelaskan! 

12. Menurut anda, apakah KM mempunyai peranan penting dalam perusahaan 

ini? Jelaskan! 



13. Informasi apa sajakah yang dinutuhkan karyawan di sini untuk 

menjalankan tugasnya? 

14. Kompetensi atau keterampilan apas sajakah yang perlu dimiliki oleh 

karyawan di perusahaan ini? 

15. Bagaimana keadaan arus informasi di perusahaan ini? 

16. bagaimana knowledge management di perusahaan ini  bisa mendukung: 

 

Analisis lingkungan perusahaan? 

 

Formulasi/perencanaan strategi perusahaan? 

 

Implementasi atau pelaksanaan strategi perusahaan? 

 

Evaluasi kerja karyawan? 

17. Selama menjalankan KM, hambatan apa saja yang ditemui oleh 

perusahaan dalam penerapannya? Jelaskan! 

18. Bagaimana implikasi pada SDM? 

19. Bagaimana cara perusahaan untuk mengatasi hambatan tersebut? Jelaskan? 

20. Apakah ada manfaat KM bagi perusahaan ini yang sudah anda ketahui? 

Jelaskan! 

21. Apakah KM diperusahaan ini bisa dikembangkan ke tingkat yang lebih 

kompleks lagi? Jelaskan!   


