
 

 

PRAKTIK MANAJEMEN PENGETAHUAN BERBASIS 
KNOWLEDGE-BASED VIEW DALAM MERAIH 

KEUNGGULAN KOMPETITIF  
(Studi Kasus PT PLN (Persero)) 

 

 

T E S  I S 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister 

 

 

 

 

Oleh: 
 

KHUSNUL ROFIDA NOVIANTI 
156020201111005 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 
MINAT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2017 

 



 

 
 

ii 
 

 



 

 
 

iii 
 

 



 

 
 

iv 
 

 



 

 
 

v 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Khusnul Rofida Novianti, lahir di Malang tanggal 28 Mei 1992, putri 

pertama dari Bapak Kusnan dan Ibu Mujinah, dengan dua adik laki-laki bernama 

Dwi Sandy Putra dan Wahyu Wijayanto. Pendidikan SD, SMP dan SMK di 

Malang, lulus dari SD Mulyoagung IV tahun 2004, SMP Muhammadiyah 06 tahun 

2007, SMK Muhammadiyah 2 Malang tahun 2010 dan melanjutkan studi S1 

bidang Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Malang (UM) 

dengan beasiswa BidikMisi, lulus pada tahun 2014.  Pada tahun yang sama 

(2014) dinyatakan sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Afirmasi 

BidikMisi Prestasi dari LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan 

mengikuti pelatihan Bahasa Inggris di Lembaga Bahasa Internasional, 

Universitas Indonesia selama 5 bulan. Tahun 2015  melanjutkan pendidikan S2 

di Universitas Brawijaya jurusan Manajemen konsentrasi Manajemen Sumber 

Daya Manusia. 

 

 

Malang, September 2017 

 

 

                                                                                                      Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

vi 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur penulis panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah SWT atas 

segala rahmat, nikmat, dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Studi S2 

pada Program Magister Manajemen, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Brawijaya Malang. 

Penulis sangat menyadari dan mengakui bahwa dalam menyelesaikan 

pendidikan Program Magister ini banyak pihak yang telah membantu penulis, 

baik dari segi moriil dan materiil. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan 

setulus hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Rektor Universitas Brawijaya atas kesempatan yang diberikan kepada 

penulis untuk studi lanjut dan menyelesaikan studi di Program Pascasarjana 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah 

memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi pada Program 

Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

3. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Kementerian Keuangan yang 

telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk 

melanjutkan studi Magister di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya 

4. Ketua Program Magister Manajemen, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan untuk 

melanjutkan dan menyelesaikan studi S2 

5. Prof.Dr. Ubud Salim, SE,. MA selaku pembimbing utama dengan segala 

kesabaran dan ketulusan hati selalu mengarahkan, membimbing, dan 

memberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan didalam penelitian 

dan menyelesaikan tesis ini. 

6. Bapak Dodi Wirawan Irawanto, SE., M.Com., Ph.D selaku pembimbing 

dengan segala kesabaran dan penuh ketulusan hati selalu mengarahkan, 

membimbing, membantu, dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan 

tesis ini. 

7. Prof. Dr. Armanu, SE., M.Sc selaku dosen penguji yang memberikan saran 

dan masukan, serta arahan sehingga penulis dapat meningkatkan 

kemampuan didalam penelitian 

8. Ibu Dr.Rofiaty, SE., MM selaku dosen penguji yang memberikan saran dan 

masukan, serta arahan sehingga penulis dapat meningkatkan kemampuan 

didalam penelitian 

9. Seluruh dosen pembina Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memberikan didikan dan 

pengajaran selama mengikuti program studi S2 

10. Seluruh staf Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi 

selama menempuh studi 



 

 
 

vii 
 

11. Bapak Muhammad Firdaus selaku Ketua Bidang Knowledge Management 

PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang membantu dan memberikan izin 

penelitian 

12. Tim Knowledge Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Ibu Sutji 

Batiningsih, Mas Ibnu Nur Azmi Uma, Mbak Eka Nurwati dan Mbak Sari 

Jumayla yang menerima dan dengan senang hati membantu serta 

memberikan akses, saran, masukan, dan data terkait Knowledge 

Management 

13. Divisi Human Capital Management System (HCMS) PT PLN (Persero) 

Kantor Pusat, Bapak Bagus Setiawan, Mas Giovany, Mbak Nova, Bu Heni, 

Mas Wildan, Mas Dinal, Mas Husen serta Mas dan Mbak yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama penelitian 

14. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya angkatan 2015 khususnya kelas AA (Shela, 

Mas Dandi, Mbak Vania, Ardi, Agung, Cak Muchtar, Pace Tommy, Mas 

Fajar, Mbak Reni, Mbak Dita, Mas Damai, dan Pak Pur) atas kekompakan, 

semangat dan dukungan dalam menempuh studi, semoga tali silaturahmi ini 

tidak akan pernah putus. 

15. Rekan-rekan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2015 

(Shela, Mbak Reni, Adi, Koko Dandi, Pace, Eka, Rini, Intan, Gilang, Anam 

dan rekan-rekan lain) serta angkatan 2015 (Ika, Mbak Mira, Kardina, Sulva) 

yang memberikan semangat dan dukungan dalam menempuh studi. 

16. Rekan-rekan LPDP Batch 27 (Ika Purwanti, Eka Siti Maesaroh, Nurlaili 

Khikmawati, Novita Mulyanita, Saifi Athoillah) serta rekan LPDP lainnya dari 

LBI UI, LPDP Malang atas motivasi dan dukungan dalam menempuh studi 

17. Sujud dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada 

Ayahanda tercinta (Kusnan) dan Ibunda Tersayang (Mujinah) serta adik Dwi 

Sandy Putra dan Wahyu Wijayanto atas doa, dukungan, serta dorongan 

yang kuat untuk belajar dan selalu belajar sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ini 

 

Akhirnya, kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per 

satu, terima kasih atas do’a, dukungan, bantuan dan kerjasamanya selama 

penulis menempuh studi di Program Magister Manajemen Pascasarjana Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Semoga Allah SWT selalu 

menyelimuti kita dengan rahman dan rahiim-Nya dan tetap merangkul kita dalam 

hidayah-Nya, sehingga selalu mendapat pencerahan demi meningkatkan 

ketaatan kita kepada-Nya. Aamiin Ya Rabb Al-‘Aalamiin. 

 

Malang, September 2017 

 

                                                                                                       Penulis 



 

 
 

viii 
 

ABSTRAK 

 

Khusnul Rofida Novianti, Program Magister Manajemen Pascasarjana 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 2017. Praktik Manajemen 

Pengetahuan Berbasis Knowledge-Based View Dalam Meraih Keunggulan 

Kompetitif (Studi Kasus PT PLN (Persero)). Ketua Komisi Pembimbing: Ubud 

Salim Anggota Komisi Pembimbing: Dodi W. Irawanto 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manajemen 

pengetahuan menggunakan pandangan berbasis pengetahuan (Knowledge-

Based View) serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan 

manajemen pengetahuan dalam upaya meraih keunggulan kompetitif yang 

dilakukan oleh PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) merupakan BUMN yang 

bergerak dalam bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi listrik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma 

post-positivisme  dan desain penelitian menggunakan studi kasus (single case). 

Obyek penelitian ini adalah tim knowledge management PT PLN (Persero) kantor 

pusat. Data diperoleh melalui  wawancara, observasi langsung, review dokumen, 

arsip  dan website korporat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif PLN diraih 

dengan knowledge sharing sebagai budaya organisasi, menjadikan manajemen 

pengetahuan sebagai usaha peningkatan kinerja individu dan organisasi serta 

dengan memaksimalkan peran KM. Tantangan manajemen pengetahuan berasal 

dari faktor eksternal (semakin meningkatnya IPP/ Independent Power Producer 

serta ketersediaan sumber daya energi), dan faktor internal (adanya perbedaan 

gap generasi, tingginya tingkat rotasi pegawai tanpa didukung oleh transfer 

pengetahuan yang memadai, pemilihan metode transfer pengetahuan yang 

cocok, kurangnya pendokumentasian transfer pengetahuan serta struktur 

organisasi). 

 

Kata Kunci: Knowledge Management, KBV, Keunggulan Kompetitif, Energi 

Listrik 
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ABSTRACT 

 

Khusnul Rofida Novianti, Human Resource Management Department, 

Postgraduate Faculty of Economics and Business University of Brawijaya. 2017. 

Knowledge Management Practice based on Knowledge-Based View (KBV) 

to Gain Competitive Advantage (Case Study on PT PLN (Persero)). 

Supervisor:  Ubud Salim Co-supervisor: Dodi W.Irawanto 

 

This research aims to analyze knowledge management practices through 

Knowledge-Based View (KBV) an the challenges faced in implementing 

knowledge management to gain competitive advantage conducted by  PT PLN 

(Persero). PT PLN (Persero) is one of state-owned company engaged in the 

generating, transmissing and distributing electricity. 

 This research used qualitative approach with post-positivism paradigm 

and research design using case study (single case study) headquarter. The 

object of this research is the knowledge management team of PT PLN (Persero). 

Data obtained through interview, direct observation, document review, archive 

and corporate website. 

The results showed that the competitive advantage of PT PLN (Persero) 

was achieved by knowledge sharing as the organizational culture of PLN, 

knowledge management in an effort to improve individual and organizational 

performance and by maximizing the role of KM. The challenge of knowledge 

management comes from external factors (increasing IPP / Independent Power 

Producer and availability of energy resources), and internal factors (gap 

generation differences, high rotation of employees without the support of 

adequate knowledge transfer, selection of suitable knowledge transfer methods, 

lack of documentation of knowledge transfer and organizational structure). 

 

 

Keywords: Knowledge Management, KBV, Competitive Advantage, Electricity 

Sector 

 

 

 

 

 



 

 
 

x 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga dapat menyajikan Tesis yang berjudul: Praktik Manajemen 

Pengetahuan Berbasis Knowledge-Based View Dalam Meraih Keunggulan 

Kompetitif (Studi Kasus PT PLN (Persero)) dapat terselesaikan dengan baik. 

Pada tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi: (1) Praktik 

Manajemen Pengetahuan, (2) Praktik Manajemen Pengetahuan Berbasis 

Knowledge-Based View, dan (3) Tantangan Manajemen Pengetahuan. 

Diharapkan karya ilmiah (tesis) ini dapat bermanfaat terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya konsep manajemen pengetahuan dan KBV. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan 

masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu saran dan kritik 

yang membangun dari semua pihak akan menjadi masukan yang sangat 

diharapkan. Saran dan kritik dapat disampaikan melalui email: 

khusnul.rofida@gmail.com 

 

Malang, September 2017 

 

         Penulis 

 

 

 

 

mailto:khusnul.rofida@gmail.com


 

 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 

      Halaman 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN TESIS.................................................................. ii 

HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS ................................................ iii 

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ........................................................... iv 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... v 

UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................... vi 

ABSTRAK ....................................................................................................... viii 

ABSTRACT .................................................................................................... ix 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... x 

DAFTAR ISI .................................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xiii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xv 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1 

1.2 Fokus Penelitian ........................................................................... 7 

1.3 Rumusan Masalah ........................................................................ 8 

1.4 Tujuan Penelitian .......................................................................... 8 

1.5 Manfaat Penelitian ........................................................................ 8 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ........................................................... 10 

2.2 Tinjauan Literatur ........................................................................ 16 

2.2.1 Pengertian Knowledge........................................................ 16 

2.2.2 Pengertian Manajemen Pengetahuan ................................. 20 

2.2.3 Aspek Manusia dalam  Manajemen Pengetahuan .............. 23 

2.2.4 Aspek Proses dalam Manajemen Pengetahuan  ................ 23 

2.2.5 Aspek Teknologi dalam Manajemen Pengetahuan ............. 29 

2.2.6 Pandangan Berbasis Pengetahuan (KBV) .......................... 29 

2.2.7 Keunggulan Kompetitif........................................................ 36 

2.3 Alur Pikir Penelitian ..................................................................... 38 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian................................................................. 40 

3.2 Studi Kasus Sebagai Landasan Penelitian Kualitatif .................... 40 

3.3  Desain Penelitian ....................................................................... 42 

3.4 Setting Penelitian ........................................................................ 43 

3.5 Penentuan Informan Penelitian ................................................... 44 

3.6 Metode Pengumpulan Data ......................................................... 45 



 

 
 

xii 
 

3.7 Teknik Analisis Data .................................................................... 46 

3.8 Keabsahan Data Penelitian ......................................................... 48 

3.9 Informasi Kuantitatif ..................................................................... 50 

 

BAB IV  TEMUAN DATA LAPANGAN 

4.1 Sejarah PT PLN (Persero) ........................................................... 51 

4.1.1 Visi & Misi PT PLN (Persero) ............................................. 53 

4.1.2 Motto dan Tata Nilai .......................................................... 54 

4.1.3 Target 35.000MW .............................................................. 54 

4.1.4 Manajemen Pengetahuan (KM) PT PLN (Persero) ............ 55 

4.1.5 Visi & Misi KM PLN ............................................................ 56 

4..6 Struktur KM dalam Divisi HCMS .......................................... 56 

4.2 Deskripsi Penentuan Informan .................................................. 60 

4.3 Pengumpulan Data dan Uji Keabsahan Data ............................ 62 

4.3.1 Pengumpulan Data ............................................................ 62 

4.3.2 Uji Keabsahan Data ........................................................... 63 

4.4 Paparan Data ............................................................................ 66 

4.4.1 Pembahasan Informasi untuk Penetapan Informasi 

         Kunci, Makna dan Tema .................................................... 66 

4.4.2  Penetapan Informasi Kunci ............................................... 67 

4.5 Temuan Penelitian .................................................................... 104 

 

BAB V    PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

5.1 Deskripsi Praktik Manajemen Pengetahuan PLN ...................... 106 

5.2 Praktik Manajemen Berbasis KBV Dalam Meraih 

Keunggulan Kompetitif di PT PLN (Persero) ............................ 112 

5.2.1 Knowledge Sharing Dalam Lingkup Individu, 

Internal dan Eksternal sebagai Budaya Organisasi ......... 112 

5.2.2 Manajemen Pengetahuan Dalam Usaha Peningkatan  

Kinerja Indivdu dan Organisasi Unit ................................ 114 

5.2.3 Memaksimalkan Peran Manajemen Pengetahuan  

dalam Meraih Keunggulan Kompetitif .............................. 115 

5.3 Tantangan Manajemen Pengetahuan Berbasis KBV  

Dalam Meraih Keunggulan Kompetitif di PT PLN (Persero) ..... 116 

5.4 Proposisi dan Proposisi Utama ................................................. 117 

5.5 Implikasi Penelitian ................................................................... 119 

5.5.1 Implikasi Teoritis ............................................................. 119 

5.5.2 Implikasi Praktis .............................................................. 119 

5.6 Keterbatasan Penelitian ............................................................ 120 

 

BAB VI   PENUTUP 

6.1 Kesimpulan ............................................................................... 121 

6.2 Saran ........................................................................................ 122 

 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 123 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 129 



 

 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

     Tabel                          Halaman 

3.1 Deskripsi Informan .................................................................................. 44 

4.1 Anak Perusahaan PT PLN (Persero) ...................................................... 53 

4.2 Informan Kunci ........................................................................................ 61 

4.3 Tabel Membercheck ............................................................................... 64 

4.4 Informasi Kunci Topik People dalam Manajemen Pengetahuan .............. 67 

4.5 Peserta CoP Januari-Juni 2017 .............................................................. 70 

4.6 Informasi Kunci Aspek Process (Knowledge Creation) KM PLN ............. 71 

4.7 Informasi Kunci Aspek Process (Knowledge Transfer) KM PLN .............. 73 

4.8 Informasi Kunci Aspek Process (Knowledge Storagen) KM PLN ............ 75 

4.9 Informasi Kunci Aspek Process (Knowledge Application) KM PLN ......... 78 

4.10 Informasi Kunci Peran dan Fungsi KM PLN .......................................... 79 

4.11 Informasi Kunci KBV Antar Individu....................................................... 81 

4.12 Informasi Kunci KBV Individu-Internal ................................................... 84 

4.13 Informasi Kunci KBV Individu-Eksternal ................................................ 84 

4.14 Informasi Kunci KBV Internal-Individu ................................................... 85 

4.15 Informasi Kunci KBV Internal-Eksternal ................................................ 86 

4.16 Informasi Kunci KBV Antar Internal ....................................................... 88 

4.17 Informasi Kunci KBV Eksternal-Individu ................................................ 90 

4.18 Informasi Kunci KBV Eksternal-Individu ................................................ 91 

4.19 Informasi Kunci KBV Antar Eksternal .................................................... 92 

4.20 Informasi Kunci Knowledge Sharing Sebagai Budaya Organisasi ......... 94 

4.21 Informasi Kunci Knowledge Sharing Sebagai Kinerja Individu............... 96 

4.22 Informasi Kunci Knowledge Sharing Sebagai Kinerja Organisasi .......... 97 

4.23 Informasi Kunci Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan .......... 99 

4.24 Informasi Kunci Memaksimalkan Peran KM .......................................... 101 

4.25 Informasi Kunci Tantangan KM PLN ..................................................... 102 

4.4 Temuan Penelitian .................................................................................. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 Gambar                          Halaman 

1.1  Proporsi Tangible & Intangible Assets ................................................. 2 

1.2  Proporsi Penyedia Sektor Listrik Indonesia .......................................... 5 

1.3 Customer Value Preposition ................................................................. 6 

2.1 Hierarki Pengetahuan  ........................................................................ 17 

2.2 Analogi Gunung Es Pengetahuan ......................................................... 18 

2.3 Tiga Elemen Utama Knowledge Management ...................................... 21 

2.4 Definisi KM dari Orientasi hasil, Proses & Teknologi............................. 22 

2.5 Proses Utama Manajemen Pengetahuan Alavi & Leidner ..................... 24 

2.6 Siklus Knowledge Creation ................................................................... 25 

2.7 Perusahaan dari Perspektif KBV .......................................................... 32 

2.8 Sembilan Lingkup Transfer Pengetahuan ............................................. 33 

2.9 Pertanyaan Strategis Transfer Pengetahuan ........................................ 36 

2.10 Bagan Perkembangan Strategi Keunggulan Bersaing ........................ 37 

2.11 Alur Pikir Penelitian............................................................................. 39 

3.1 Tipe-Tipe Desain Studi Kasus .............................................................. 42 

3.2 Komponen Analisis Data Miles & Huberman ........................................ 46 

3.3 Triangulasi Sumber .............................................................................. 49 

3.4 Triangulasi Teknik ................................................................................ 50 

4.1 Jumlah Pegawai PLN Berdasarkan Gender .......................................... 52 

4.2 Struktur Divisi HCMS ............................................................................ 57 

4.3 House of Knowledge PLN ..................................................................... 58 

4.4 Daftar Unit, Cluster dan Target KM PLN ............................................... 60 

4.5 Model Community of Practice PLN ....................................................... 69 

4.6 Framework Knowledge Management PLN SECI Model ........................ 71 

4.7 Kegiatan PLN Outook 2017 .................................................................. 74 

4.8 Knowledge Taxonomy PLN .................................................................. 75 

4.9 Screenshot Portal KM PLN ................................................................... 77 

4.10 K-Sharing Bidang KM ......................................................................... 82 

4.11 Screenshot KM Library ....................................................................... 83 

4.12 Screenshot Website Corporate PLN ................................................... 88 

4.13 Screenshot AMIO ............................................................................... 89 

4.14 Framework KBV PLN Mengacu Kerangka KBV Sveiby ...................... 93 

4.15 Inovasi dan K-Sharing Sebagai Bagian Kinerja Individu ..................... 96 

4.16 KM Sebagai Kinerja Organisasi Unit ................................................... 98 

4.17 Level Kematangan Proses KM ........................................................... 100 

4.18 Aplikasi Penilaian Kegiatan KM .......................................................... 100 

5.1   Proposisi dan Proposisi Utama ........................................................... 118 

 

 

 

 

 



 

 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

                            Halaman 

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian .......................................................... 129 

Lampiran 2 Panduan Wawancara ............................................................... 130 

Lampiran 3. Transkrip Wawancara ............................................................. 133 

Lampiran 4. Tabel Hubungan Tema, Makna, Informasi Penting ................. 146 

Lampiran 5. Mapping Penelitian Terdahulu ................................................ 156 

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Dari Kampus ........................................... 161 

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Dari PLN ................................................. 162 

Lampiran 8. Jurnal Harian Penelitian .......................................................... 163 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

1 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki abad ke-20, telah terjadi perubahan signifikan secara global 

dalam perkembangan peradaban manusia. Peter Drucker (1969), seorang 

pakar manajemen modern menyatakan bahwa manusia memasuki era 

ekonomi pengetahuan (knowledge economy era) yang ditandai dengan 

berakhirnya era ekonomi industri, era ekonomi agraris dan bahkan yang jauh 

lebih tua yakni era ekonomi berburu dan berkumpul. Dalam era 

pengetahuan, tantangan kesuksesan suatu organisasi memerlukan lebih dari 

sekedar kecakapan di bidang teknologi informasi, tetapi juga bagaimana 

cara terbaik mengubah informasi menjadi sebuah pengetahuan, bagaimana 

menjadikan pengetahuan sebagai keuntungan kompetitif, dan bagaimana 

mengubah pengetahuan menjadi aset unggulan organisasi. Aset utama yang 

ditekankan dalam era pengetahuan merupakan ide, kreativitas, riset, inovasi 

dan para pekerjanya yang dikenal sebagai pekerja pengetahuan 

(knowledge-workers). Era ekonomi pengetahuan menempatkan 

pengetahuan sebagai aset vital organisasi, serta kemampuan belajar 

(learning capabilities) sebagai aset organisasi yang paling kompetitif. 

Tantangan terbesar dalam era pengetahuan menjadikan organisasi tidak 

hanya berfokus dalam mengelola orang (people), tapi mengelola 

pengetahuan serta memimpin produktivitas melalui keahlian, keterampilan 

dan pengetahuan people tersebut secara spesifik.  Hal ini dikemukakan oleh 

beberapa ahli berikut: 

“The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, 
but those who cannot learn, unlearn, and relearn (Alvin Toffler)”. 
“Knowledge is the most important and critical resources (Michael Zack)”. 
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Dalam era ekonomi pengetahuan, suksesi organisasi dalam berkompetisi 

tidak lagi berfokus pada seberapa kuat faktor aset fisik (tangible asset) yang 

dimiliki, tetapi pada pengetahuan dan intelektual kapital (intangible asset) 

(Grant,1996). Sebagaimana hasil temuan Geoff Colvin dalam majalah 

Fortune terkait “The Component of S&P Market Value”, komponen intangible 

asset terus mengalami peningkatan secara signifikan sebagaimana dalam 

gambar berikut: 

Gambar 1.1 Proporsi Tangible & Intangible Assets 

 

Hoskisson et al (1999) menganalogikan evolusi teori manajemen strategi 

seperti pendulum, penekanannya selalu bergerak antara sisi eksternal dan 

internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan, serta ancaman dan peluang. 

Hal ini menjadikan munculnya dua pandangan dari sisi yang berbeda, yakni 

eksternal (yakni Market Based View / MBV) dan sisi internal (Resources 

Based View / RBV). Teori MBV menitikberatkan pada persaingan pasar yang 

berimbas pada keunggulan kompetitif Porter (1980;1985;1996), Ireland 

(2004). Sedangkan teori RBV menitikberatkan pada sisi internal perusahaan 

yakni kapabilitas perusahaan yang bernilai, langka, tidak bisa ditiru dan tidak 

bisa digantikan (Penrose, 1956) yang kemudian diperluas oleh Wernerfelt 

(1984) dan Barney (1991). Dari RBV inilah kemudian muncul pandangan 
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berbasis pengetahuan (KBV). Pengetahuan yang dimiliki oleh SDM inilah 

yang dimaksudkan dalam teori KBV (mencakup keterampilan, pengetahuan, 

kecakapan) dapat menjadi keunggulan kompetitif. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya perubahan paradigma yang awalnya resource-based 

competitiveness berubah menjadi knowledge-based competitiveness (Grant, 

1996). Pandangan berbasis pengetahuan (Knowledge Based View / KBV) 

menitikberatkan aspek pengetahuan sumber daya manusia sebagai modal 

intelektual.  KBV menguraikan karakteristik bahwa pengetahuan memegang 

makna paling strategis di perusahaan, kegiatan dan proses produksi di 

perusahaan melibatkan penerapan pengetahuan, serta individu-individu 

dalam organisasi tersebut bertanggungjawab dalam membuat, memegang 

dan berbagi pengetahuan. KBV ditandai dengan kelangkaan dan sulitnya 

untuk menstransfer serta mereplikasi pengetahuan, yang merupakan sebuah 

sumber daya penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam 

menghadapi persaingan. Kapasitas dan keefektifan perusahaan dalam 

menghasilkan, berbagi dan menyampaikan pengetahuan menentukan nilai 

yang dihasilkan perusahaan sebagai dasar keunggulan kompetitif 

berkelanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Bontis, 2002). 

Pengetahuan yang dikelola secara tepat akan berimbas pada 

peningkatan kinerja serta inovasi yang menjadikan organisasi sukses 

didalam bisnisnya. Manajemen pengetahuan (Knowledge Management / 

KM) merupakan salah satu strategi dalam meraih keunggulan kompetitif 

suatu organisasi (Nonaka & Takeuchi, 2011). KM digunakan dalam berbagai 

strategi, proses dan disiplin ilmu yang merumuskan, mengintegrasikan, 

mengatur dan menerapkan aset pengetahuan. Karl-Eric Sveiby seorang 

pakar dibidang KM mendefinisikan KM sebagai “the art of creating value by 

leveraging intangible assets”.  
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KM diterapkan pada semua sektor, tak terkecuali di sektor energi yang 

merupakan salah satu penyumbang pemasukan terbesar Indonesia. Sektor 

energi Indonesia terdiri atas sumber energi fosil (batubara, minyak bumi, 

gas, CBM), sumber energi non fosil (energi terbarukan seperti solar, angin, 

listrik, air, air pasang surut dan ombak, biomassa, nuklir, serta panas bumi). 

Kebutuhan energi Indonesia tiap tahunnya mengalami kenaikan yang sangat 

tinggi, sehingga pengembangan sektor energi Indonesia dalam jangka 

menengah (2015-2019) tercantum dalam Nawa Cita yakni mewujudkan 

kedaulatan energi dengan sasaran utama meningkatkan produksi energi 

utama (migas dan batubara), meningkatkan pemanfaatan sumber energi 

yang dipasok dari produksi dalam negeri (gas bumi dan batu bara), 

meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dan elektrifikasi, membangun 

infrastruktur energi  serta meningkatkan efisiensi energi dengan menurunkan 

tingkat intensitas energi.  

Ketenagalistrikan sebagai salah satu bagian dari industri penyediaan 

energi merupakan salah satu industri utama dalam pergerakan ekonomi 

suatu negara (Wolde-Rufael, 2006). PT PLN (Persero) selanjutnya disebut 

PLN adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi 

listrik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan 

jasa yang berhubungan dengan penjualan tenaga listrik dan merupakan 

salah satu BUMN dengan jumlah aset terbesar yang pernah menduduki 

peringkat 477 fortune global 500, yaitu masuk kedalam 500 perusahaan 

dengan pendapatan terbesar di dunia (Fortune.com, 2015). Penyediaan 

tenaga listrik Indonesia tidak hanya dilakukan oleh PLN saja, tetapi juga oleh 

pihak swasta, yaitu Independent Power Producer (IPP), Private Power Utility 

(PPU) dan Ijin Operasi (IO) non BBM. Pada tahun 2016, total kapasitas 

pembangkit nasional (PLN, IPP, PPU, IO non BBM) adalah sebesar 52 GW 
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dengan total jumah pelanggan mencapai 57,5 juta pelanggan. Kapasitas 

pembangkit listrik PLN masih mendominasi dengan pangsa lebih dari 76% 

(39,3 GW), pembangkit listrik IPP dikisaran 15% (7,9 GW), serta sisanya diisi 

pembangkit listrik PPU dan pembangkit listrik IO non BBM dengan pangsa 

dikisaran 9% (4,7 GW) (BPPT, 2016) sebagaimana dalam gambar 1.2 

berikut: 

Gambar 1.2 Proporsi Penyedia Sektor Listrik Indonesia 

 

Sumber : BPPT (2016) 

PLN merupakan BUMN sektor energi yang telah menerapkan 

manajemen pengetahuan (Knowledge management / KM) dengan 

membentuk departemen tersendiri yang khusus menangani KM. Dalam 

praktik KM, PLN memiliki portal Knowledge Management System (KMS) 

yang disebut KM PLN (intranet) sebagai salah satu wahana dalam 

mempercepat serta mempermudah proses berbagi pengetahuan, 

pengalaman, keahlian,  dan kolaborasi antar pegawai menuju pada pegawai 

yang sadar pengetahuan (knowledge worker). PLN mendefiniskan KM 

sebagai langkah-langkah sistematik untuk mengelola aset pengetahuan 

perusahaan (mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan atau 

menggunakan aset pengetahuan) untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif dan kinerja perusahaan secara berkelanjutan (KM PLN, 2017).  

76%

15%

4% 5%

Proporsi Penyedia Sektor Energi Listrik

PLN
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KM merupakan sebuah sistem manajemen untuk mempercepat 

tercapainya sasaran organisasi dengan mengintegrasikan orang, proses dan 

teknologi sehingga melancarkan aliran pengetahuan perusahaan melalui 

proses berbagi pengetahuan yang relevan dengan bisnis agar menghasilkan 

output dan outcome bagi perusahaan seperti yang tampak pada gambar 

dibawah ini: 

Gambar 1.3 Customer Value Preposition 

 
Sumber : Knowledge Engine PLN, 2017 

 

Sebuah pengetahuan selalu berhubungan dengan ide, manfaat dan 

dampak (outcome) yang menjadi sebuah inovasi, dan tentunya menjadi 

keunggulan kompetitif suatu organisasi. Dimana salah satu definisi inovasi 

adalah “the combination and / or synthesis of knowledge into new and 

unique combination”. Salah satu penanda yang menunjukkan bahwa 

perusahaan menjalankan praktik KM terbaik adalah menjadi inovator yang 

efisien (more efficient innovators) dimana inovasi menjadi salah satu aset 

pengetahuan PLN. Karya inovasi pegawai PLN tiap tahunnya terus 

mengalami peningkatan dengan rata-rata 153 karya inovasi per tahun (data 

terakhir tahun 2016) (Puslitbang, 2017). PLN sebagai BUMN penyedia 

tenaga listrik di Indonesia mendapat pengetahuan dan peluang baru dengan 

belajar dari perusahaan sejenis baik dari dalam maupun luar negeri. Ada dua 

cara yang ditempuh oleh PLN dalam upaya mengetahui pengetahuan 

ketenagalistrikan, baik untuk mengelola pembangkit maupun transmisinya. 

Dari sisi pengelolaan pembangkit, PLN mendapatkan pengetahuan dengan 
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belajar dari kontraktor asing yang menggarap proyek tenaga listrik milik PLN. 

Sementara untuk transmisi, PLN mengirimkan sejumlah SDM-nya untuk 

belajar keluar negeri seperti Perancis untuk belajar sistem transmisi, 

pengaturan, dan pengendalian listrik selama 6 bulan sampai satu tahun dan 

sistem yang dipelajari tersebut diterapkan di Indonesia.  

PLN beberapa kali memenangkan penghargaan terkait manajemen 

pengetahuan yang dijalankan menjadikan PLN sebagai salah satu 

perusahaan berbasis pengetahuan (knowledge driven company). Hal ini 

menarik untuk dikaji mengenai bagaimana praktik manajemen pengetahuan 

(Knowledge Management) dengan menekankan konsep berbasis KBV yang 

dilakukan dalam usaha meraih keunggulan kompetitif. Metode pendekatan 

kualitatif melalui studi kasus dipilih oleh peneliti untuk menggali dan 

memeriksa praktik manajemen pengetahuan melalui pandangan berbasis 

pengetahuan (KBV) dalam usaha meraih keunggulan kompetitif serta 

mengidentifikasi tantangan dan hambatan manajemen pengetahuan di 

sektor energi listrik. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk 

memahami bagaimana praktik manajemen pengetahuan (knowledge 

management) berbasis KBV dalam meraih keunggulan kompetitif di sektor 

energi listrik dengan menggunakan studi kasus di PT PLN (Persero).  Melalui 

penelitian ini, peneliti berusaha mengidentifikasi praktik manajemen 

pengetahuan yang diterapkan berdasarkan konsep KBV serta 

mengidentifikasi hambatan dan tantangannya. Selain itu untuk mengisi 

kekosongan fenomena objek dalam hal manajemen pengetahuan berbasis 

KBV khususnya sektor energi listrik. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 Mengacu pada fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik manajemen pengetahuan di PT PLN (Persero)? 

2. Bagaimana praktik manajemen pengetahuan berbasis KBV dalam 

meraih keunggulan kompetitif di PT PLN (Persero)? 

3. Apa saja tantangan manajemen pengetahuan di PT PLN (Persero)? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis praktik manajemen pengetahuan di PT PLN (Persero)  

2. Menganalisis praktik manajemen pengetahuan berbasis KBV dalam 

meraih keunggulan kompetitif di PT PLN (Persero)  

3. Mengidentifikasi tantangan praktik manajemen pengetahuan di PT PLN 

(Persero)  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

1. Sebagai perluasan disiplin ilmu manajemen sumber daya manusia 

kaitannya dengan manajemen pengetahuan (knowledge management) 

serta knowledge-based view (KBV) sehingga dapat menambah 

wawasan dalam bidang strategi sumber daya manusia. 

2. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian terkait 

praktik manajemen pengetahuan berbasis KBV (Knowledge-Based 
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View) guna meraih keunggulan kompetitif sebagai pengembangan 

keilmuan manajemen 

3. Menjadi acuan referensi terkait hambatan praktik manajemen 

pengetahuan di perusahaan sektor energi khususnya energi listrik 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Sebagai rujukan dalam memahami praktik manajemen pengetahuan 

berbasis KBV dalam meraih keunggulan kompetitif khususnya sektor 

energi listrik 

2. Sebagai rujukan dalam mengidentifikasi tantangan manajemen 

pengetahuan di sektor energi listrik 

3. Menjadi acuan dalam pengembangan praktik  manajemen 

pengetahuan di Indonesia 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa kajian-kajian empirik yang berkaitan dengan manajemen 

pengetahuan (knowledge management/KM) di sektor energi serta tantangan 

banyak menarik minat peneliti-peneliti sebelumnya dan dimuat dalam 

Journal of Knowledge Management. Berikut beberapa jurnal yang sesuai 

dengan topik yang diambil oleh peneliti: 

1) Smith, Judith M & Duncan, Lisa (2000) dengan penelitian berjudul 

“Knowledge Management Within the UK Oil Industry: A Case Study on 

Knowledge Management Implementation Within OILEX Ltd” yang 

bertujuan untuk meneliti sejauh mana organisasi dapat merekam dan 

berbagi pengetahuan serta pengalaman. Penelitian ini menguraikan 

pendekatan untuk knowledge sharing dalam Oilex dan membahas 

rekomendasi bagi peningkatan daya saing organisasi di masa depan 

melalui faktor internal dan eksternal. Pendekatan kualitatif berupa studi 

kasus digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi lebih dalam 

terkait KM di Oilex. Hasil menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti 

kecenderungan umum industri, gagalnya perekrutan, penuaan tenaga 

kerja dan penggunaan tenaga kerja kontrak. Faktor internal seperti 

budaya kerja, tuntutan spesifik proyek pekerjaan, dan struktur organisasi 

juga sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pengalaman 

berkelanjutan bagi Oilex. Penelitian juga menunjukkan cara bagaimana 

Oilex bisa mendapatkan keuntungan dari pengalaman individu melalui 

transformasi menjadi kelompok belajar dan implikasi bagi perusahaan 

dalam mengadopsi program pembelajaran organisasi. 
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2) Edwards, John S. (2008) yang melakukan penelitian berjudul 

“Knowledge Management In The Energy Sector: Review And Future 

Directions” yang bertujuan untuk mengetahui serta memeriksa keadaan 

manajemen pengetahuan (KM) sektor energi secara lebih luas, dan 

mempertimbangkan arahan untuk penelitian dan praktek di masa depan. 

Pendekatan yang digunakan berupa studi literatur tentang KM dan 

praktek KM yang relevan dengan sektor energi. Hasil studi menunjukkan 

bahwa tiga elemen utama dalam KM yakni people, process & technology 

harus seimbang agar KM bisa berjalan secara efektif. Selain itu terdapat 

4 arahan yang perlu diperhatikan dalam sektor energi secara khusus 

yakni: 1) perlunya mengatasi masalah generasi terkait masalah 

knowledge transfer, 2) perlunya untuk tidak mengabaikan teori terdahulu 

hanya karena ketinggalan zaman atau kuno misalnya saja knowledge-

based system / KBS karena teknologi memang terus berkembang namun 

teori terkait KBS terdahulu penting untuk dipelajari. 3) perlunya melihat 

teori-teori yang ditawarkan dibidang KM secara lebih luas misalnya 

knowledge sharing & organizational learning. 4) munculnya teori baru 

terkait dengan pengaruh KM misalnya perubahan teori kompleksitas ke 

arah downstream (Snowden & Boone 2007) dan knowledge-based view  

yang dikembangkan oleh Grant (2007). Isu  khusus dalam sektor energi 

adalah bagaimana menjaga ingatan budaya organisasi selama beberapa 

dekade dan bagaimana beradaptasi dengan praktik knowledge sharing. 

3) Costello, Gabriel & Donnellan, Brian (2011) dengan judul penelitian 

“Beyond RBV and KBV to an Innovation-Based View of the Firm” yang 

bertujuan untuk memahami sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan 

melalui RBV dan KBV terkait dengan IBV (Innovation-Based View / 

Pandangan Berbasis Inovasi). Pendekatan grounded theory melalui studi 
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kasus digunakan oleh peneliti di perusahaan anak cabang Irlandia. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat 5 poin usulan yang terkait dengan 

inovasi untuk meraih keunggulan bersaing berkelanjutan yakni paradoks 

manajemen, tingkat keterbukaan, dilema inisiasi dan implementasi, faktor 

teknologi dan nonteknologi. Penelitian ini juga berkontribusi dalam 

mendukung pandangan berbasis inovasi. 

4) Ozigbo, Nathaniel C. (2012) dengan judul penelitian “The Implication of 

Human Resources Management and Organizational Culture Adoption on 

Knowledge Management Practices in Nigerian Oil and Gas Industry” 

untuk mengeksplorasi bagaimana budaya organisasi mempengaruhi 

praktek KM melalui praktik HRM. Pendekatan yang digunakan adalah 

mix method. Data kuantitatif diambil dengan konteks implementasi KMS 

di perusahaan migas Nigeria dan pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang diisi oleh karyawan, pendekatan kualitatif menggunakan 

studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HRM berdampak 

positif dan signifikan pada inovasi budaya organisasi dan efektifitas KM 

memiliki efek mediasi pada hubungan antara praktik HRM dan inovasi 

organisasi. Temuan empiris menunjukkan bahwa ada implikasi 

manajerial yang penting.  Pentingnya peran pemimpin dalam KM dan 

peran manajemen puncak dalam melegitimasi dan memberdayakan staf 

serta inovasi organisasi menjadi senjata yang penting bagi organisasi 

untuk bersaing dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. 

5) Ramanigopal C.S. (2012) dengan judul penelitian “Knowledge 

Management for the Oil and Gas Industry: Opportunities and Challenges” 

yang bertujuan untuk memperkenalkan ide tentang KM dan 

mengeksplorasi peluang dan tantangan terbesar dari perusahaan migas 

dalam mengimplementasikan KM. Pendekatan yang digunakan 
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merupakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tantangan utama di sektor energi adalah 

mengidentifikasi dan membuat kerangka respon di sektor energi yang 

dapat memecahkan sebagian dari tantangan dalam aspek keselamatan. 

Selain itu perusahaan migas harus menerapkan KM tanpa memandang 

ukuran organisasi dan harus melaksanakan adopsi pengimplementasian 

KM dengan setidaknya memiliki portal web terkait KM. 

6) Grant, Robert (2013) dengan judul penelitian “The Development of 

Knowledge Managament in the Oil & Gas Industry” dengan tujuan untuk 

mengetahui evolusi praktek KM serta menggunakan pembelajaran dari 

pengalaman perusahaan untuk memberikan bimbingan kepada 

perusahaan dalam penggunaan KM bagi perusahaan migas (tidak hanya 

perusahaan produsen migas namun juga perusahaan jasa ladang 

minyak). Pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur dengan 

bidang migas dari tahun 1995-2004. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa KM telah diadopsi dengan kecepatan dan antusiasme yang tinggi 

bagi perusahaan minyak dan gas dalam meningkatkan efisiensi, 

memfasilitasi pembelajaran, membangun kemampuan organisasi dan 

mempercepat inovasi dalam hal teknologi dalam menghadapi kondisi 

operasi global dan bisnis yang selalu berubah. Sistem KM berbasis IT 

memfasilitasi knowledge sharing & knowledge storage, namun 

kemampuan organisasi untuk belajar, mengembangkan dan berbagi 

pengetahuan (khususnya tacit) tergantung pada bagaimana perilaku 

anggota organisasi. KM yang sukses membutuhkan sinergi dengan 

teknologi serta budaya knowledge sharing perusahaan yang perlu 

dijadikan sebagai norma operasi organisasi dalam meningkatkan daya 

saing organisasi. 
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7) Muzahmi, Saif Al (2015) yang berjudul “Challenges in Knowledge 

Management: Insight from Oil & Gas Industry” yang bertujuan untuk 

menyoroti berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sektor 

migas dalam menerapkan sistem KM dan mengadopsi pengetahuan 

berbasis inisiatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

mengkaji literatur untuk menggali informasi terkait hambatan dan 

tantangan yang dihadapi sektor migas. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sektor migas harus mengadopsi dan membawa perubahan dalam 

nilai-nilai budaya dengan meningkatkan sosialisasi dalam KM. Sektor 

migas harus mengadopsi teknologi modern agar karyawan lebih 

kompatibel dengan dinamika pasar yang terus berubah serta perbedaan 

gender harus dikesampingkan dalam proses knowledge sharing serta 

sektor migas baiknya membentuk struktur yang fleksibel sehingga 

informasi yang mengalir dalam organisasi tanpa ada hambatan hulu dan 

hilir. 

8) Indradewa, R., Tjakraatmadja, J.H. and Dhewanto, W. (2015) yang 

berjudul “Alliance Strategy in an R&D Energy Sector Project: A 

Knowledge-Based View Perspective” yang bertujuan untuk 

memperkenalkan suatu model untuk mengelola, mentranser serta 

melindungi pengetahuan dalam suatu aliansi antara perusahaan energi 

di negara maju dan negara berkembang. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif menggunakan studi literatur, wawancara, observasi 

dan studi arsip di Pertamina, sebuah perusahaan sektor energi yang ada 

di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertamina 

mencoba untuk meningkatkan nilai tambah dan keunggulan kompetitif 

dengan meningkatkan sumber daya dan pengetahuan yang unik melalui 

aliansi sesuai kontrak proyek pengembangan dan penelitian. Pembagian 
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aktifitas perusahaan menjadi tiga tahap yakni tahap awal proyek, dimana 

partner diseleksi berdasarkan faktor kompetensi, kemampuan, 

pengalaman dan keahlian. Tahap kedua yakni tahap proyek, aktivitas 

inovasi terkait transfer teknologi, dukungan teknologi dalam KM, transfer 

pengetahuan serta kapasitas penyerapan pengetahuan. Tahap akhir 

proyek meliputi tahap mengkomersialkan inovasi berbasis pengetahuan 

dan hak kekayaan intelektual 

9) Rehman, Wasim Ul et al (2015) dengan penelitian berjudul “Knowledge 

Sharing, Knowledge Management Strategy and Performance : A 

Knowledge Based View”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik berbagi pengetahuan 

terhadap kinerja bank dengan mediasi strategi manajemen pengetahuan 

(berorientasi sistem dan manusia) dengan menggunakan metode survey 

dengan sample 810 manajer tingkat menengah dari 42 bank. Teknik 

analisis data menggunakan SEM dan CFA. Hasil menunjukkan bahwa 

strategi (berorientasi sistem dan manusia) memediasi secara signifikan 

hubungan pengetahuan tacit dan eksplisit terhadap kinerja, oleh karena 

itu manajer diharapkan memberi perhatian lebih terhadap strategi KM 

karena hal itu dapat memberikan inisiatif untuk proses berbagi 

pengetahuan yang lebih baik serta dapat menjadikan kinerja 

berkelanjutan. Studi ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tacit lebih 

berpengaruh secara signifikan dibandingkan pengetahuan eksplisit. 

10) Zavarko, Bertalan dkk (2017) dengan penelitian berjudul “Innovation and 

Knowledge management in the Energy Sector”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat 

mengakibatkan perubahan dalam organisasi serta mengidentifikasi 

manajemen agar bisa memfasilitasi proses inovasi dan perubahan 
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organisasi. Hasil penelitian berupa deskripsi tantangan manajemen 

inovasi di sektor energi serta alur pentingnya manajemen perubahan 

berdasarkan manajemen perubahan di sektor energi. 

Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan topik terkait praktik 

manajemen pengetahuan (Knowledge Management yang selanjutnya 

disebut KM) dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, 

keterkaitan manajemen pengetahuan dengan KBV yang merupakan ekstensi 

dari RBV serta identifikasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam 

praktik manajemen pengetahuan yang menjadi acuan bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian di topik yang sama di perusahaan sektor energi listrik 

dengan metode studi kasus. 

 

2.2 Tinjauan Literatur 

2.2.1 Pengertian Knowledge 

Terminologi pengetahuan (knowledge) banyak dihubungkan dengan 

data dan informasi. Knowledge bukan data atau informasi (Awad & Ghaziri, 

2004; Serrat, 2009), tapi knowledge didasarkan pada data dan informasi 

(Ngai & Chain, 2005). Mengacu pada pandangan Davenport, Prusak dan 

Peter Drucker perbedaan antara data, informasi dan pengetahuan 

dijelaskan lebih lanjut oleh Zolingen, Streumer dan Stooker (2001). 

Piramida DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) digunakan dalam 

banyak literatur terkait manajemen pengetahuan. Data merupakan fakta 

yang digunakan sebagai dasar kesimpulan yang dapat berupa data 

kualitatif maupun kuantitatif. Informasi dikenal sebagai “data yang disusun 

secara sistematis” (Meadows, 2007 dalam Jashapara, 2011:17). 

Pengetahuan berhubungan dengan tindakan dan emosi manusia (Nonaka 
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& Takeuchi, 1995) dan memungkinkan orang bertindak lebih efektif 

daripada informasi dan data dan memberi lebih banyak kemampuan untuk 

memprediksi hasil masa depan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk 

bertindak praktis dalam situasi dan basis yang spesifik.Jashapara (2011) 

menambahkan struktur piramida DIKW dengan kepercayaan (truth) berada 

di dua kemungkinan, yakni di posisi normal bagian paling atas dan dibagian 

sebaliknya. Dengan demikian dia menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan semantik antara representasi grafis yang mengisi sebagian 

literatur terkait piramida DIKW yang  dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Hierarki Pengetahuan (Jashapara, 2011 : 19) 

 

Dalam suatu organisasi, pengetahuan dipandang dari berbagai 

perspektif yang berbeda. Pertama, pengetahuan dipandang sebagai aset 

sumberdaya terakumulasi yang menunjukkan kapabilitas. Kedua, 

pengetahuan dipandang sebagai struktur yang membatasi tindakan. 

Ketiga, pengetahuan dipandang sebagai produk. Dalam literatur 

manajemen, pengetahuan dikategorikan menjadi dua yaknihuman capital 

dan structural capital. Human capital adalah jumah agregat dari 

kompetensi individual, sedangkan structural capital adalah kapabilitas 

organisasi yang mengelola individual capital. Manajemen pengetahuan 
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berfokus pada pengelolaan sumber daya pengetahuan seperti 

kompetensi, keterampilan,keahlian,  serta aset organisasi. Pengetahuan 

(knowledge) secara umum dibedakan kedalam dua tipe yaitu tacit 

knowledge dan explicit knowledge (McQueen, 2003; Nonaka, 2006; 

Sanchez, 2009). Secara mendasar modal intelektual perusahaan 

memberikan cara untuk menghasilkan dimensi tacit dan explicit 

knowledge (Allanson, 2009). Keduanya diibaratkan seperti gunung es 

sebagaimana tampak dalam gambar berikut: 

Gambar 2.2 Analogi Gunung Es Pengetahuan (Polanyi, 1967) 

 

a. Pengetahuan tacit, yaitu pengetahuan yang tidak dapat diekspresikan 

dengan kata-kata, kalimat, jumlah atau formula (konteks spesifik). Pemilik 

pengetahuan (knower) tidak menyadarinya dan hanya dapat diperoleh 

dan diucapkan dengan jelas melalui usaha yang keras dengan 

menggunakan pengamatan khusus atau teknik wawancara (Nonaka, 

2006; Bornemann et al., 2009).  

“Tacit Knowledge is highly personal and hard to formalize, making it 
difficult to communicate or share with others. Subject insights, intuitions, 
and hunches fall into this category of knowledge. Furthermore, tacit 
knowledge is deeply rooted in an individual’s action and experience, as 
well as in the ideals, values, or emotions he or she embraces (Nonaka, 
2006)”. 
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Ciri-cirinya yaitu tersimpan dalam pikiran manusia, sulit untuk 

dikomunikasikan dan dibagikan kepada orang lain, dan penting untuk 

kreativitas dan inovasi. Contohnya seperti gagasan, persepsi, cara 

berpikir, wawasan, intuisi, keahlian, pengalaman dan sebagainya. 

Selanjutnya Nonaka menyatakan bahwa tacit knowledge terdiri atas 2 

dimensi, yaitu: 

1) Dimensi teknis, yakni lebih bersifat informal dan know-how dalam 

melakukan sesuatu. Dimensi ini mengandung prinsip-prinsip dan 

teknis pengetahuan yang diperoleh karena pengalaman relatif sulit 

untuk didefinisikan. 

2) Dimensi kognitif, terdiri dari persepsi, kepercayaan, idealisme, nilai, 

emosi dan mental yang juga sulit untuk dijelaskan. Dimensi ini akan 

membentuk cara seseorang menerima dalam segala sesuatu yang 

ada di lingkungannya. 

b. Explicit knowledge, yaitu pengetahuan obyektif dan rasional, dapat 

diekspresikan dengan kata-kata, kalimat, jumlah, secara sadar dapat 

dipahami dengan jelas. Bentuk pengetahuan ini sudah terdokumentasi 

atau terformalisasi, mudah disimpan, disebarluaskan dan dipelajari. 

“Explicit knowledge can be expressed in words and numbers, and easily 
communicated and shared in the form of hard data, scientific formula, 
codified procedures or universal principles. Thus knowledge is viewed 
synonymously with a computer code, a chemical formula, or a set general 
rules (Nonaka, 2006)”. 
 

Kedua jenis pengetahuan tersebut tidak bisa dipisahkan dari 

pengetahuan individu dan pengetahuan organisasi. Keduanya saling 

berinteraksi satu sama lain. Perubahan dari satu jenis pengetahuan ke 

jenis lainnya berlangsung secara dinamis.  
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2.2.2 Pengertian Manajemen Pengetahuan 

Manajemen pengetahuan (knowledge management /KM) menjadi 

sesuatu yang populer pada akhir tahun 1980-an. Pada awal tahun 1960-

an Peter Drucker adalah orang pertama yang membahas tentang 

knowledge-workers. Generasi pertama KM tertarik menggunakan 

teknologi informasi, menciptakan sistem berbasis pengetahuan atau 

perangkat lunak (Fulmer dan Keys, 1998 dalam Lytras dan Patricia, 

2009:137). Generasi kedua KM dimulai sekitar 1995, KM dipandang 

sebagai manajemen strategi (Martensson dalam Lytras dan Patricia, 

2009:137). Generasi ini terkenal dengan knowledge convertion (SECI 

Model) yang dipopulerkan oleh Nonaka dan Takeuchi. Perbedaan antara 

pengetahuan dan informasi menjadi pusat perhatian. Penekanannya 

diletakkan terutama pada tacit knowledge. Dalam generasi kedua ini, 

asumsinya adalah pengetahuan yang dimiliki dan dikendalikan oleh 

individu. Sekarang kita memasuki KM generasi ketiga, dimana sorotan 

utama adalah social network dimana KM berpusat pada sumber daya 

manusia bukan teknologi.  

Collison dan Parcell dalam Ghalib (2004) menyatakan bahwa KM 

adalah wilayah kompleks, yang menjangkau batas-batas pembelajaran, 

teknologi informasi dan sumber daya manusia. Model dari Collison dan 

Parcell menunjukkan kesuksesan KM adalah interaksi antara tiga elemen 

pokok yakni: (1) People, yang merupakan bentuk dasar untuk membentuk 

knowledge, (2) Technology, yakni infrastruktur teknologi yang mendukung 

alat perusahaan serta (3) Process yang terdiri dari menangkap, 

menyaring, mentransformsikan serta mendistribusikan pengetahuan ke 

seluruh perusahaan yang tampak pada gambar berikut: 
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Gambar 2.4Tiga Elemen Utama Knowledge Management Collison and Parcell 

(Ghalib, 2004) 

 

Manajemen pengetahuan mempunyai arti yang sangat kompleks 

ketika lingkungan semakin dinamis, persaingan global meningkat, 

perubahan teknologi dan informasi yang semakin cepat serta tuntutan 

masyarakat yang semakin beragam. Sebagai intangible resource, jika 

dikelola dengan baik maka akan mampu menciptakan kapabilitas. Jika 

kapabilitas ini melekat dalam diri karyawan suatu organisasi, maka dapat 

menjadi dasar bagi terciptanya kompetensi. KM adalah manajemen 

eksplisit dan sistematik dari proses pemberdayaan sumber daya 

pengetahuan vital individu dan kolektif untuk diidentifikasi, disimpan, 

dibagi dan digunakan untuk kepentingan organisasi. Ada peningkatan 

pengakuan bahwa keunggulan bersaing perusahaan tergantung pada 

kemampuan menciptakan, mentransfer, memanfaatkan dan melindungi 

aset knowledge sehingga sulit ditiru (Grant, 2013; Teece, 2000). Lebih 

lanjut Benjamins, V.R. Fensel (1998) mendefinisikan KM dari sisi orientasi 

hasil, proses dan teknologi sebagaimana dalam gambar berikut: 
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Gambar 2.4 Definisi KM dari Orientasi Hasil, Proses & Teknologi 

Benjamins, V.R. Fensel (1998) 

 

Manajemen pengetahuan (Knowledge management /KM) diakui 

sebagai kegiatan pokok untuk mendapatkan, menumbuhkan, dan 

mempertahankan intellectual capital (IC) dalam organisasi. Ini berarti 

bahwa keberhasilan manajemen IC berhubungan erat dengan proses KM 

yang ada didalam organisasi. Penelitian terkait KM umumnya berfokus 

pada penyediaan solusi bagi manajer untuk menciptakan, menyimpan, 

mentransfer dan menggunakan pengetahuan eksplisit dan tacit. 

Tidak ada definisi yang universal mengenai manajemen 

pengetahuan. Berdasarkan KM PLN, Knowledge Management adalah 

langkah-langkah sistematik dalam mengelola aset pengetahuan 

perusahaan (mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan atau 

menggunakan aset pengetahuan) untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif dan kinerja perusahaan secara berkelanjutan (Knowledge 

Engine PLN, 2017). Selain itu, KM merupakan sebuah sistem manajemen 

untuk mempercepat tercapainya sasaran organisasi dengan 

mengintegrasikan orang, proses dan teknologi sehingga melancarkan 

aliran pengetahuan perusahaan melalui proses berbagi pengetahuan 

yang relevan dengan bisnis agar menghasilkan output dan outcome bagi 

perusahaan. 
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2.2.3 Aspek Manusia (People) dalam Manajemen Pengetahuan 

Enabler manusia dalam kesuksesan manajemen pengetahuan 

adalah hal yang utama. Manusia (people) menciptakan dan berbagi 

pengetahuan, oleh karena itu mengelola orang-orang yang memiliki 

maksud untuk membuat dan berbagi pengetahuan mereka sangat 

penting. Karena, manusia adalah pencipta pengetahuan yang eksklusif, 

mengelola pengetahuan berarti mengelola manusia, dan mengelola 

manusia adalah mengelola pengetahuan (Davenport dan Volpel, 2001). 

Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan inisiatif 

KM memainkan peran penting dalam menentukan keefektifan organisasi 

(Bishop et al, 2008). Sumber daya manusia yang berkualitas adalah 

sistem manajemen kunci dan sistem manajemen SDM yang sesuai 

diperlukan agar kapasitas KM dapat memberi nilai tambah bagi 

perusahaan (Lin & Kuo, 2007). Mereka pasti ingin melihat kontribusi 

pengetahuan mereka telah diakui dan dihargai, melalui cara finansial atau 

non-finansial. Unsur people fokus kepada mengembangkan sebuah 

budaya dan lingkungan yang aman, menyenangkan dan efektif dalam 

berbagi pengetahuan dimana kepemimpinan merupakan hal terpenting 

dalam aspek ini. 

 

2.2.4 Aspek Proses (Process) dalam Manajemen Pengetahuan 

Manajemen pengetahuan pada dasarnya merupakan serangkaian 

proses atau siklus transformasi data dan informasi menjadi pengetahuan 

yang bermanfaat. Dalam pengertian luas, knowledge management   

adalah konsep bisnis meliputi usaha-usaha yang diselenggarakan dengan 

persetujuan bersama, terkoordinasi dan dengan sengaja untuk mengelola 

knowledge organisasi melalui proses penciptaan, penyimpanan, 
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penyebaran dan penerapannya untuk meningkatkan kinerja dan value 

(Bose, 2003; Massa & Tessa, 2009). Perkembangan perbedaan 

penyebutan proses manajemen pengetahuan pada umumnya 

digambarkan sesuai gambar berikut:  

Gambar 2.5 Proses Utama Manajemen Pengetahuan Alavi & Leidner, 

(2001) dalam Moayer (2016) 

 

Dari gambar 2.6 manajemen pengetahuan terdapat empat proses 

utama yaitu knowledge creation, knowledge storage, knowledge transfer 

dan knowledge application. 

1) Knowledge Creation 

Proses penciptaan pengetahuan (knowledge creation) dalam suatu 

organisasi merupakan bagian inti dari proses knowledge 

management. Nonaka dan Takeuchi (1995) mendefinisikan 

organizational knowledge creation sebagai berikut: 

“Organizational knowledge creation, therefore, should be understood 
as a process that organization amplifies the knowledge created by 
individual and crystallizes it as a part of knowledge network the 
organization”. 
 

Penciptaan pengetahuan organisasi dimulai dengan tacit knowledge 

subyektif (Stillwell, 2009). Ada 4 langkah penciptaan pengetahuan 

(Nonaka, 2006) yang disebut proses SECI (Socialization, Externalixation, 
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Combination, Internalization) yakni proses berkesinambungan dari hasil 

interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge sehingga 

menghasilkan knowledge baru. Proses SECI merupakan proses 

berkesinambungan dari penciptaan knowledge yang menjelaskan 

hubungan antara tacit dan explicit knowledge sekaligus memudahkan 

langkah-langkah organisasi untuk mengubah knowledge yang bersifat 

tacit menjadi explicit. Proses tersebut digambarkan pada gambar 

berikut ini : 

Gambar 2.6 Siklus KnowledgeCreation (SECI Process)  Nonaka (2006) 

 

Dengan memperhatikan gambar 2.7 maka dapat diketahui 

bahwa proses socialization meliputi kegiatan berbagi tacit knowledge 

antar individu. Tacit knowledge disampaikan pada orang lain melalui 

proses sosialisasi yakni konversi dari satu tacit knowledge ke tacit 

knowledge  lainnya melalui proses tukar pengalaman (sharing) antar 

individu dalam perusahaan atau organisasi. Pada proses 

externalization, konversi dari tacit knowledge  ke explicit knowledge  

melalui diskusi kelompok, sehingga terformulasi konsep-konsep ilmiah 

praktis yang diperlukan perusahaan. Pada siklus ini, agar knowledge 

menjadi eksplisit, maka knowledge yang telah diterima dibagi kepada 
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orang lain, membutuhkan proses penyajian pengetahuan tacit ke 

dalam bentuk yang lebih umum sehingga dapat dipahami dengan 

mudah oleh orang lain. Dalam praktiknya, eksternalisasi didukung 

oleh dua faktor kunci yakni artikulasi pengetahuan tacit dan 

menterjemahkan pengetahuan tacit para pakar ke dalam bentuk yang 

mudah dipahami. Knowledge yang telah diterima dan diserap 

kemudian disusun secara sistematis dan dikelompokkan, tahap ini 

disebut combination. Kombinasi merupakan konversi pengetahuan 

explicit ke dalam pengetahuan explicit yang lebih diperbaharui. 

Knowledge yang bersifat explicit ini kemudian dipelajari, dipahami dan 

dikembangkan sesuai dengan kemampuan tiap individu. Proses inilah 

yang disebut internalization. Internalisasi pengetahuan baru terjadi 

dari konversi pengetahuan explicit menjadi pengetahuan tacit 

organisasi. Dalam prakteknya, proses internaisasi dapat dilakukan 

dengan dua cara yakni 1) penerapan pengetahuan explicit ke dalam 

praktik langsung (misalnya program pelatihan) dan 2) penguasaan 

pengetahuan eksplisit melalui simulasi, eksperimen atau belajar 

sambil bekerja.  

 

2) KnowledgeStorage 

Proses penyimpanan pengetahuan (knowledge storage) meliputi  

penyimpanan, pengelompokkan, mengindeks dan menghubungkan 

obyek digital seperti dokumen dan image ke unit knowledge. 

Pemetaan kebenaran dan ketersediaaan knowledge (keahlian dan 

keterampilan) dalam konteksnya, relevansi dan lokasi membantu 

dalam mengklasifikasi knowledge ke dalam taksonomi. Penyimpanan 

pengetahuan dalam tempat penyimpanan terkait dengan tepat seperti 
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yellow pages perusahaan untuk keahlian dan knowledge, inventori 

keterampilan dan inventori lain. Penyimpanan dan pengambilan 

pengetahuan organisasi yang juga disebut sebagai memori organisasi 

menggabungkan elemen yang berbeda seperti informasi terstruktur 

yang tersimpan dalam database elektronik, dokumentasi tertulis, 

pengetahuan manusia yang terkodifikasi. Ada dua jenis memori 

seperti memori individu dan memori organisasi. Ingatan individu 

berfokus pada pengalaman, pengamatan dan tindakan. Memori 

organisasi mencakup budaya organisasi, transformasi prosedur kerja 

dan pengetahuan menyangkut organisasi (Alavi & Leidner, 2001). 

 

3) KnowledgeTransfer 

Proses berbagi pengetahuan (knowledge transfer) terutama 

melibatkan kolaborasi dan knowledge sharing (KS). KS merupakan 

salah satu proses penting dalam manajemen pengetahuan. KS 

dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, bisa dengan cara 

otomatis maupun manual seperti pendidikan dan pelatihan, intranet 

perusahaan komunitas praktis, benchmarking internal dan eksternal, 

dokumentasi dan surat kabar tim lintas fungsional. Apabila seluruh 

pengetahuan yang ada didalam organisasi terdokumentasi dengan 

baik, tentu saja akan mudah mendistribusikan dan membagikan 

seluruh pengetahuan tersebut kepada semua pihak yang memerlukan 

didalam organisasi. Ada berbagai tingkat dalam proses transfer 

pengetahuan, yakni transfer pengetahuan antar individu, dari individu 

ke kelompok, antar kelompok dan dari kelompok ke organisasi. 

Knowledge sharing (KS) menjadi salah satu metode didalam 

knowledge management yang digunakan untuk berbagi pengetahuan, 
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teknik, ide dan pengalaman  yang mereka miliki kepada anggota 

lainnya. KS merupakan suatu proses atau aliran yang tidak berhenti 

pada pengumpulan atau pengelompokkan informasi, tetapi terus 

mengalir sehingga informasi yang terkumpul dan terkelompokkan 

tersebut harus dapat terhubung ke orang lain. Tidak seluruh 

pengetahuan dapat dibagi bersama (shared). Pengetahuan yang 

paling sering dibagi bersama adalah pengetahuan praktis (know-how) 

suatu organisasi, bukan pengetahuan teoritis (know-what) dalam 

Setiarso (2009). 

 

4) Knowledge Application 

Proses mengaplikasikan pengetahuan (knowledge application) 

merupakan aspek penting dari proses manajemen pengetahuan 

meliputi pencarian kembali dan penggunaan pengetahuan dalam 

mendukung keputusan, tindakan, pemecahan masalah, 

pengembangan peta kompetensi untuk penempatan orang-orang 

pada tim dan jabatan yang terbaik untuk meningkatkan produktivitas, 

pembangunan komunitas, minat, rutinitas yang otomatis seperti aliran 

kerja, penyediaan perangkat kerja dan pelatihan untuk mendidik 

orang-orang dengan cepat. KM yang komprehensif harus memastikan 

bahwa pengetahuan digunakan secara efektif dan efisien sebagai 

faktor produksi dalam mencapai tujuan dan keunggulan kompetitif 

organisasi serta bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas 

pembelajaran organisasi. Pengetahuan harus diterapkan secara 

sengaja berdasarkan pemahaman bersama untuk menciptakan nilai 

dan meningkatkan kinerja organisasi. 
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2.2.5 Aspek Teknologi dalam Manajemen Pengetahuan 

Teknologi informasi (TI) dalam perspektif enabler KM adalah blok 

bangunan fundamental yang mendukung dan mengkoordinasikan 

manajemen pengetahuan antara lain meliputi database, platform 

pengetahuan, sistem manajemen evaluasi kinerja, dan sistem pendukung 

kinerja terpadu, dan sebagainya (Yeh et al, 2006). Peran utama teknologi 

informasi di KM adalah mempercepat kecepatan transfer KM dan 

penciptaan (Carvalho & Ferreira, 2001).Menurut Carvalho dan Ferreira 

(2001), penerapan alat KM adalah proses yang kompleks dan memiliki 

hubungan langsung dengan enabler KM lainnya. Mereka menunjukkan 

bahwa KM tidak hanya perlu diintegrasikan ke infrastruktur TI yang ada, 

namun juga untuk budaya organisasi, prosedur dan kebijakan sumber 

daya manusia.  

Mereka juga memperhatikan perbedaan antara alat KM dan 

perangkat lunak lainnya seperti ERP (Enterprise Resource Planning) 

yang biasanya diimplementasikan dengan gaya top-down, dan organisasi 

umumnya harus menyesuaikan prosesnya dengan sistem yang baru 

dalam waktu singkat. Unsur teknologi berfokus kepada penyediaan 

infrastruktur pengetahuan seperti menyimpan dan mendistribusikan 

pengetahuan serta berkolaborasi dengan sesama knowledge worker. 

 

2.2.6 Pandangan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based View) 

Literatur manajemen strategis menjelaskan bahwa perspektif 

berbasis pengetahuan (Knowledge Based View / KBV) dibangun atas 

dasar perluasan pandangan berbasis sumber daya perusahaan (RBV) 

yang awalnya dipromosikan oleh Penrose (1959) dan diperluas oleh 

orang lain  yakni Wernerfelt (1984) dan Barney (1991). KBV menunjukkan 
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bahwa pengetahuan dalam berbagai bentuknya adalah kepentingan 

sumber daya bagi perusahaan. Knowledge merupakan suatu aset 

intangible dari sumber daya manusia yang berperan penting dalam 

menciptakan keunggulan bersaing organisasi (Grant, 1996). KBV 

menguraikan karakteristik khas sebagai berikut : 

1) Pengetahuan memegang makna paling strategis dalam perusahaan 

2) Kegiatan dan proses produksi di perusahaan melibatkan penerapan 

pengetahuan 

3) Perbedaan kinerja antar organisasi disebabkan adanya perbedaan 

dalam persediaan pengetahuan organisasi, kemampuan untuk 

membuat, mentranser dan mengubah pengetahuan menjadi 

keunggulan kompetitif 

4) Pengetahuan ditunjukkan dalam berbagai bentuk dan terletak pada 

banyak tingkatan: terletak di pikiran dan tubuh individu, tertanam 

dalam rutinitas dan proses organisasi dan juga dikodifikasikan 

dalam database, buku dan bentuk lainnya. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengetahuan terdiri atas 

pengetahuan tacit dan eksplisit. Manajemen Barat (western) lebih 

memandang pengetahuan eksplisit, sesuatu yang formal dan sistematik. 

Pengetahuan eksplisit dapat diekspresikan dalam kata dan angka, serta 

mudah dikomunikasikan dan ditransfer. Berbeda dengan Jepang 

(japanese) yang memiliki pandangan berbeda dan menekankan 

pengetahuan tacit yang tidak mudah dilihat dan diekspresikan. Inilah 

mengapa orang Jepang sering menggunakan bahasa kiasan, metafora 

dan analogi. Wawasan subyektif, intuisi dan firasat masuk dalam kategori 

tacit (Nonaka & Takeuchi, 1995). 



 

31 
 

 
 

Knowledge-Based View mengidentifikasi pengetahuan, yang 

ditandai oleh kelangkaan dan sulit untuk mentransfer dan mereplikasi, 

merupakan sebuah sumber daya penting untuk mencapai keunggulan 

kompetitif dalam menghadapi persaingan.Strategi berbasis pengetahuan 

dimulai dengan sumber daya tak berwujud utama yakni pengetahuan dan 

kompetensi. Manusia dipandang sebagai satu-satunya agen nyata dalam 

bisnis, dimana semua aset berwujud dan tidak berwujud adalah sebagai 

hasil dari tindakan manusia. Kapasitas dan keefektifan perusahaan dalam 

menghasilkan, berbagi, dan menyampaikan pengetahuandan informasi 

menentukan nilai yang dihasilkan perusahaan sebagai dasar keunggulan 

kompetitif perusahaan berkelanjutan dalam jangka panjang (Edvinsson 

dan Malone, 1997; Bontis, 2002; Choo dan Bontis, 2002). 

Formulasi strategi berbasis pengetahuan harus dimulai dari aset 

intangible dasar utama yakni “pengetahuan dan kompetensi individu”. 

Manusia dapat menggunakan kompetensi mereka dalam menciptakan 

nilai melalui dua arah, mentransfer dan mengubah pengetahuan dari luar 

atau dari dalam organisasi. Lebih lanjut, Sveiby (2001) menjabarkan 9 

strategi berbasis pengetahuan untuk memaksimalkan penciptaan nilai 

bagi suatu organisasi. Hal ini digunakan untuk meningkatkan transfer 

pengetahuan antara tiga unsur aset intangible yakni struktur eksternal, 

struktur internal, dan kompetensi individu.  

a) Struktur eksternal terdiri atas hubungan dengan pelanggan dan 

pemasok serta reputasi perusahaan (image). Beberapa dari 

hubungan ini dapat dikonversikan kedalam beberapa aspek legal 

seperti merk dagang. Nilai dari struktur eksternal ini dipengaruhi 

bagaimana perusahaan menyelesaikan permasalahan pelanggannya, 

dimana selalu ada faktor ketidakpastian. 
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b) Struktur internal adalah ketika manusia berhubungan dengan aspek 

didalam organisasi. Struktur internal terdiri atas konsep, model, 

sistem komputer, serta budaya yang kesemuanya diciptakan oleh 

manusia dan secara umum dimiliki oleh organisasi.   

c) Kompetensi Individu terdiri atas kompetensi profesional,  staf teknisi 

dan staf managerial yang terdiri atas staff R&D, gudang, pemasaran 

dan staf lainnya. Perbedaan antara staf teknik / profesional dan staf 

managerial dibuat karena perbedaan peran terkait bagaimana cara 

berhubungan satu sama lain dan bagaimana cara mereka 

berhubungan dengan dunia lain. Klasifikasi berguna untuk formulasi 

dan perencanaan strategi. 

Kombinasi antara struktur internal dan kompetensi individu secara 

bersama-sama disebut sebagai modal pengetahuan yang dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

Gambar 2.7 Perusahaan dari Persektif KBV(Sveiby, 2001) 

 

Teori berbasis pengetahuan organisasi (disebut sebagai 

knowledge-based theory of the firm) dapat digunakan dalam formulasi 

strategi. Pengetahuan yang dibagi merupakan pengetahuan ganda. Kunci 

utama dari penciptaan nilai muncul dari sebagaimana efektif komunikasi 

dan perubahan dari transfer pengetahuan tacit/eksplisit antar individu dan 
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perubahan pengetahuan dari satu tipe ke tipe yang lain. Penciptaan nilai 

dapat dipahami melalui sistem antar hubungan diantara unsur aset 

intangible menjadi sembilan strategi pengetahuan yang diilustrasikan 

dalam gambar berikut: 

Gambar 2.8 Sembilan Lingkup Transfer Pengetahuan(Sveiby, 2001) 

 

1) Transfer Pengetahuan Antar Individu 

Transfer pengetahuan antar individu menekankan pada bagaimana 

komunikasi terbaik antar karyawan dalam suatu organisasi. 

Pertanyaan strategisnya adalah “Bagaimana kita bisa meningkatkan 

transfer kompetensi antara karyawan dalam organisasi?”. Hal paling 

penting adalah kepercayaan didalam organisasi terkait bagaimana 

mereka berkeinginan untuk membagi apa yang mereka tahu? Hal ini 

bisa dilakukan melalui beberapa program yang berfokus pada 

membangun kepercayaan, aktivitas regu/kelompok, rotasi jabatan 

dan kegiatan lainnya. 
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2) Transfer Pengetahuan Dari Individu ke Struktur Eksternal 

Hal ini menekankan pada bagaimana karyawan dari suatu 

perusahaan/organisasi mentransfer pengetahuan mereka ke luar. 

Pertanyaan strategisnya adalah “Bagaimana bisa karyawan suatu 

organisasi meningkatkan kompetensi pelanggan, pemasok, dan 

pemangku kepentingan lainnya?”. Hal ini bisa dilakukan dengan 

beberapa aktifitas yang memungkinkan karyawan bisa membantu 

pelanggan mengetahui dan belajar terkait produk, menyelenggarakan 

seminar terkait produk/jasa. 

3) Transfer Pengetahuan Struktur Eksternal ke Individu 

Karyawan dapat belajar banyak dari feedback pelanggan, pemasok 

dan pemangku kepentingan seperti ide, pengalaman dan 

pengetahuan teknis baru. Transfer pengetahuan dari struktur 

eksternal ke individu menekankan bagaimana karyawan suatu 

organisasi dapat berlajar dari struktur eksternal. Pertanyaan 

strategisnya adalah “Bagaimana pelanggan, pemasok dan pemangku 

kepentingan dapat meningkatkan kompetensi karyawan?”. Hal ini 

dapat dilakukan melalui aktifitas yang berfokus pada menciptakan 

dan membina hubungan yang baik antara individudidalam organisasi 

dan orang-orang diluar organisasi.  

4) Transfer Pengetahuan Kompetensi Individu ke Struktur Internal 

Pertanyaan strategisnya adalah “bagaimana kita dapat meningkatkan 

kompetensi individu kedalam sistem, proses, dan alat organisasi?”.  

5) Transfer Pengetahuan Struktur Internal ke Kompetensi Individu 

Ketika kompetensi disimpan dalam suatu sistem, sangat diperlukan 

akses yang tersedia bagi individu, sehingga mereka dapat 

meningkatkan kapasitas untuk bertindak mereka, jika tidak maka 
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investasi yang telah dilakukan akan sia-sia. Pertanyaan strategisnya 

adalah :”Bagaimana meningkatkan kompetensi individu dengan 

menggunakan sistem, alat dan proses organisasi?”. Hal ini bisa 

dilakukan melalui aktifitas yang berfokus dalam meningkatkan 

hubungan antar manusia dan komputer, pembelajaran berbasis 

tindakan, simulasi, dan e-learning interaktif. 

6) Transfer Pengetahuan Antara Struktur Eksternal 

Pertanyaan strategisnya adalah “Bagaimana kita dapat 

memungkinkan terjadinya percakapan antara pelanggan, pemasok 

dan pemangku kepentingan agar mereka dapat meningkatkan 

kompetensi mereka?”. Beberapa hal yang bisa dilakukan terkait 

kerjasama dan aliansi, meningkatkan image organisasi dan 

meningkatkan ekuitas merk dari produk atau jasa. 

7) Transfer Pengetahuan Dari struktur Eksternal ke Internal 

Transfer pengetahuan dari struktur eksternal ke internal terkait 

pengetahuan apa yang bisa organisasi peroleh dari pihak eksternal 

dan bagaimana belajar mengubahnya menjadi suatu tindakan. 

Pertanyaan strategisnya terkait “Bagaimana bisa kompetensi dari 

pelanggan, pemasok dan pemangku kepentingan dapat 

meningkatkan sistem, proses, alat dan produk suatu organisasi”. Hal 

ini dapat dilakukan melalui membangan call centre untuk menerima 

keluhan pelanggan, membentuk aliansi untuk menciptakan prouk 

baru, aliansi R&D.  

8) Transfer Pengetahuan Dari Struktur Internal ke Eksternal 

Pertanyaan strategisnya adalah “Bagaimana bisa sistem, alat, 

proses, dan produk suatu organisasi meningkatkan kompetensi 

pelanggan, pemasok dan para pemangku kepentingan?”. Cara yang 
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bisa dilakukan dengan fokus membuat sistem, alat dan proses 

organisasi efektif dalam melayani pelanggan, melacak produk/jasa. 

9) Transfer Pengetahuan Antara Struktur Internal 

Struktur internal merupakan tulang punggung suatu organisasi. 

Pertanyaan strategisnya adalah “Bagaimana sistem, alat, proses dan 

produk suatu organisasi dapat terintegrasi secara efektif?”. Hal ini 

bisa dilakukan dengan cara membangun sistem IT terintegrasi. 

Gambar 2.9 Pertanyaan Strategis Transfer Pengetahuan (Sveiby, 2001) 

 

Selain kesembilan strategi diatas, Sveiby juga menambahkan 

pentingnya memaksimalkan penciptaan nilai. Kesembilan strategi diatas 

seringkali tidak dapat dijadikan sebagai strategi yang koheren. Hal ini 

dikarenakan beberapa organisasi memiliki kultur dan sistem yang telah 

membudaya yang akan menghalangi proses integrasinya. 
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2.2.7 Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage) 

Porter (1986) terkait dengan Market-based view (MBV) menjelaskan 

bahwa keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk 

meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh 

pesaing di pasar dalam industri yang sama. Perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif akan mampu memahami perubahan struktur pasar 

dan memilih strategi pemasaran yang efektif. Pilihan tiap perusahaan 

terhadap strategi generik Porter akan bergantung pada analisis 

lingkungan usaha dalam menentukan peluang dan ancaman. Dari hasil 

penelitian Porter, ada beberapa cara dalam memperoleh keunggulan 

bersaing, antara lain dengan menjual produk atau jasa dengan harga 

minimum (cost leadership), menjual produk atau jasa dengan yang 

memiliki keunikan tertentu dibanding pesaing (differentiation), atau 

berfokus pada segmen tertentu (focus). MBV lebih menekankan pada sisi 

eksternal organisasi, berbeda dengan RBV yang lebih menekankan pada 

sisi internal organisasi. Banyak peneliti yang berpendapat bahwa 

pengetahuan adalah batu pertama dalam meraih keunggulan kompetitif. 

Hal ini sejalan dengan resource-based view (RBV), dan secara efektif 

sama dengan knowledge-based view (KBV) sebagaimana dalam bagan 

berikut: 

Gambar 2.10 Bagan Perkembangan Strategi Keunggulan Bersaing 
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Pengetahuan adalah sumber daya utama di pasar global yang 

berubah cepat dimana pengembangan produk, jasa, dan solusi inovatif 

dibutuhkan dalam memenangkan persaingan. KM menghubungkan 

literature resource-based view  mengenai manajemen strategik (Barney, 

1991;1995;Grant,1991; Teece et al., 1997) dengan penciptaan KM untuk 

strategi bisnis. Perusahaan dinyatakan memiliki keunggulan bersaing 

berkelanjutan bila pelaksanaan strategi yang dilakukannya tidak secara 

simultan dilakukan oleh pesaing dan pesaing potensialnya dan para 

pesaingnya ini tidak mampu mencapai keuntungan yang sama dari 

pelaksanaan strategi. Grant (1991, dikutip oleh Kusumadmo, 2013) 

menyebutkan bahwa  “sumber daya merupakan sumber kapabilitas suatu 

perusahaan, dan kapabilitas adalah sumber utama keunggulan 

kompetitif.” Sumber daya dalam bentuk kapabilitas dikembangkan, 

diintegrasikan, dilindungi, dan dieksploitasi agar memberikan keunggulan 

kompetitif (James, 2004 dikutip oleh Kusumadmo 2013).  

 

2.3 Alur Pikir Penelitian 

Alur pikir penelitian ini secara singkat akan diungkapkan dalam bentuk 

deskripsi terkait era ekonomi pengetahuan (knowledge economy era) 

dimana tantangan utama terkait bagaimana mengelola pengetahuan individu 

menjadi pengetahuan organisasi, disinilah knowledge management (KM) 

dibutuhkan sebagai strategi dalam meraih keunggulan kompetitif organisasi 

(Nonaka &Takeuchi, 2011). Pandangan berbasis pengetahuan digunakan 

terkait dengan pandangan PLN terkait knowledge worker sebagai salah satu 

aset utama, selain itu penelitian terkait praktik knowledge management 

berbasis KBV dalam meraih keunggulan kompetitif di Indonesia masih jarang 
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dilakukan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan desain kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 2.11 Alur Pikir Penelitian 
 - Knowledge Economy Era 

- Knowledge dianggap sebagai sumber keunggulan kompetitif  

organisasi dalam pandangan KBV ekstensi dari teori RBV 

- Knowledge Management diterapkan disemua sektor, termasuk sektor 

energi listrik sebagai salah satu sumber terbesar pemasukan negara 

- PLN merupakan organisasi berbasis pengetahuan yang masuk dalam 

nominasi Indonesia MAKE (Most Admirable Knowledge Enterprise) 

Award  

- PLN menganggap karyawan sebagai knowledge worker serta memiliki 

tim khusus yang menangani Knowledge Management 

Secara Teori: 

 Knowledge Management 

(Grant,1996), Nonaka 

(2006), Alavi & Leidner 

(2001) 

 Knowledge Based View / 

Knowledge-based Theory 

of The Firm (Sveiby,2001), 

Grant (1996) 

 Pengetahuan sebagai 

keunggulan kompetitif 

(Grant,1996), Barney(1991) 

 

 

Secara Empiris: 

 

Smith (2000) 

Edwards (2008) 

Ramanigopal (2012) 

Grant (2013) 

Muzahmi (2015) 

Indradewa (2015) 

Zavarko (2017) 

Rehman (2017) 

 

 

 

Rumusan Masalah: 

1. Bagaimana praktik manajemen pengetahuan di PT PLN (Persero)? 

2. Bagaimana praktik manajemen pengetahuan berbasis KBV dalam meraih 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) di PT PLN (Persero)? 

3. Apa saja tantangan manajemen pengetahuan di PT PLN (Persero)? 

Penelitian Kualitatif melalui studi kasus (Single Case Study) Yin, R.K. 

(2009) dengan teknik analisa data Miles & Huberman (2013) 

Pengumpulan Data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, review 

dokumen & website korporat 

 

 

 Deskripsi praktik manajemen pengetahuan berbasis KBV dalam meraih 

keunggulan kompetitifdi Sektor Energi Listrik 

 (Studi Kasus PT PLN (Persero)) 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang pendekatan dan rancangan penelitian, 

desain dan setting penelitian, serta penentuan informan penelitian. Selanjutnya 

dikemukakan metode dan sumber data serta cara mengumpulkannya, teknik 

analisis data serta pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, 

yakni metode mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal 

masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan paradigma 

post-positivisme dengan alasan bahwa paradigma post-positivist 

menawarkan suatu kebebasan untuk mendapatkan informasi dari 

narasumber utama atau tangan pertama (first hand informan) dengan 

berbagai metode pendukung. Penelitian post-positivist adalah salah satu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992). Karakteristik 

pokok paradigma post-positivist mementingkan makna, konteks dan 

perspektif emik. Proses penelitian lebih berbentuk siklus dan proses, 

pengumpulan data berlangsung secara simultan dan lebih mementingkan 

kedalaman daripada keluasan cakupan penelitian (Yetti Sarjono, 2004). 

 

3.2 Studi Kasus Sebagai Landasan Penelitian Kualitatif 

Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti 

berusaha mengeksplorasi kehidupan nyata (kasus) melalui pengumpulan 

data yang detail dan mendalam dengan melibatkan beragam sumber 
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informasi majemuk (berupa observasi, wawancara, audiovisual, dokumen 

dan berbagai laporan) serta melaporkan deskripsi kasus. Lodico, et al 

dalam Khusniyah (2011) mengatakan para peneliti studi kasus 

mengumpulkan data baik kuantitatif maupun kualitatif, walaupun scope 

urutannya berada dalam range yang luas. Studi kasus mempunyai banyak 

arti. Ide yang paling sederhana adalah bahwa fenomena dideskripsikan 

dalam kategori lebih umum (Myers, 2009). Subjek penelitian dapat berupa 

individu, masyarakat, atau institusi. Subjek penelitian relatif kecil, namun 

fokus dan variabel yang diteliti cukup luas.  

Yin, R.K (2003 dan 2009) mengemukakan lima komponen studi kasus, 

yaitu: (1) pertanyaan-pertanyaan penelitian, (2) proposisinya, jika ada, (3) 

unit analisisnya, (4) logika yang mengaitkan data dengan proposisi, dan (5) 

kriteria untuk menginterpretasi temuan. Studi kasus merupakan metode 

penelitian yang ideal dan relevan bilamana digunakan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diawali dengan “how” atau “why” 

terhadap suatu fenomena yang diteliti dan dilaksanakan secara holistik 

melalui in-depth investigation. Tidak ada formula tertentu bahwa sebuah 

penelitian harus dianalisis dengan metode studi kasus. Suatu penelitian 

dapat didekati melalui desain studi kasus dengan prasyarat utama adanya 

batasan terhadap jumlah orang yang diwawancarai atau jumah waktu untuk 

observasi. Apabila terdapat jumlah orang yang tidak terbatas yang dapat 

diwawancarai atau observasi yang dilaksanakan, maka fenomena itu tidak 

dapat menjadi sebuah kasus (Meriam, 1998 dalam Lodico, et al., 2010).  

Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal (single-case) yang 

menempatkan objek sebagai fokus penelitian. Studi kasus dapat 

melibatkan satu atau lebih unit dalam satu sistem (single-case maupun 

multiple-cases). Yin, R.K. (2009) mengemukakan alasan digunakannya 
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studi kasus dengan strategi single-case sebagai berikut: (1) merupakan 

kasus kritis (the critical case), (2) merupakan kasus ekstrim atau unik (an 

extreme or unique case), (3) merupakan kasus yang representatif atau 

khas (the representative or typical case), (4) merupakan kasus rahasia (the 

relevatory case), dan (5) merupakan kasus longitudinal, mempelajari suatu 

kasus yang sama pada dua atau lebih waktu yang berbeda. Desain studi 

kasus menurut Yin, R.K, (2003 dan 2009) memiliki empat tipe , yakni (1) 

desain kasus tunggal holistik, (2) desain kasus tunggal terjalin, (3) desain 

multikasus holistik, dan (4) desain multikasus terjalin seperti yang 

divisualisasikan pada gambar berikut: 

Gambar 3.1 
Tipe-tipe Dasar Desain Studi Kasus 

 

Sumber : Yin (2003 dan 2009) 

 

3.3 Desain penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif studi 

kasus sebagai pisau analisis. Strategi yang digunakan adalah single-case 

dengan alasan sebagai berikut: 

1. PT PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan berbasis 

pengetahuan, terlebih dengan statusnya sebagai BUMN sektor listrik 

http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF69OghfrLAhUUxY4KHW_TCmQQjRwIBw&url=http://fadliyanur.blogspot.com/2010/12/metode-penelitian-studi-kasus.html&psig=AFQjCNFKwFLsIboihQQTGG6MJ3CVEBTFEg&ust=1460033076269624


 

43 
 

PT PLN (Persero) berhasil masuk dan memenangkan beberapa 

penghargaan dalam MAKE (Most Admired Knowledge Entreprise) 

yang merupakan kasus ekstrem dan unik. Menggunakan metode 

kualitatif memungkinkan untuk beberapa fleksibilitas dalam 

mengeksplorasi topik dalam konteks baru dengan cara memberikan 

pandangan mendalam pada fenomena tersebut. 

2. Penelitian terkait manajemen pengetahuan (knowledge management) 

dengan pendekatan berbasis knowledge based view (KBV) masih 

sedikit diteliti, kebanyakan menggunakan pendekatan resource based 

view (RBV). 

3. Terdapat batasan baik jumlah informan maupun periode observasi, 

sehingga terpenuhi prasyarat utama sebuah kasus. Pemilihan strategi 

single-case dikarenakan tetap dapat dilakukan analisis terhadap lebih 

dari satu analisis, yaitu analisis terhadap satu kasus praktik 

manajemen pengetahuan berbasis KBV dalam meraih keunggulan 

kompetitif yang dilakukan di PT PLN (Persero). Hal ini didasarkan 

pada tipe-tipe dasar desain studi kasus sebagaimana dijelaskan Yin, 

R.K, (2003 dan 2009). 

 

3.4 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) yang berada di Jalan 

Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk 

mengungkap praktik manajemen pengetahuan (knowledge management)  

berbasis KBV (Knowledge-based View) dalam meraih keunggulan 

kompetitif serta mengetahui tantangan dan hambatan knowledge 

management melalui studi kasus. Pemilihan PT PLN (Persero) dikarenakan 

PT PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN sektor energi dengan 
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jumlah aset intangible yang besar (jumlah karyawan mencapai 45.974 

orang per Juni 2017 (belum termasuk direksi) yang memandang bahwa 

pengetahuan sebagai salah satu aset penting perusahaan serta 

menjalankan praktik manajemen pengetahuan (knowledge management / 

KM) melalui portal KM PLN serta memiliki tim KM khusus.  

 

3.5 Penentuan Informan Penelitian 

Satuan pengamatan dalam penelitian ini disebut dengan “informan”. 

Penentuan informan dapat ditentukan secara luwes bergantung pada 

kebutuhan, sehingga jumlah informan yang dipilih dilakukan secara 

sengaja (purposive), kemudian dilakukan dengan cara snowball, yakni cara 

penentuan dan pemilihan informan melalui informasi terutama dari 

informan kunci (key informan). Informasi yang baik ditentukan berdasarkan 

keterlibatan dan kapasitas yang bersangkutan terhadap subjek penelitian. 

Kriteria informan seyogyanya (Spradley, 1997) adalah (1) cukup lama dan 

intensif dengan informasi yang diberikan, (2) masih terlibat penuh dengan 

kegiatan yang diinformasikan, (3) mempunyai cukup banyak waktu untuk 

memberikan informasi, (4) mereka tidak dikondisikan ataupun direkayasa 

dalam pemberian informasinya, dan (5) siap memberikan informasinya. 

Perkiraan kebutuhan informan dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel 

3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 Deskripsi Informan 

No. Jabatan Pertimbangan / Ketentuan Jumlah 

1. Senior Manager Mengetahui seluk beluk PT PLN 
(Persero), strategi dalam meraih 
keunggulan kompetitif 

1 

2. Tim KM Mengetahui seluruh proses KM 
yang dijalankan di PT PLN 
(Persero) 

4 

Jumlah Total 5 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pemahaman mengenai macam sumber data merupakan bagian yang 

sangat penting bagi peneliti, karena ketetapan memilih dan menentukan 

jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data yang 

diperoleh. Beragam sumber data bisa dikelompokkan jenisnya, mulai dari 

yang paling nyata sampai yang paling samar-samar. Yin (1987, 2003) 

menyebutkan sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu: 

1. Dokumen. Dokumen berfungsi penting sebagai penguat dan 

memperkaya data dari satu sumber atau hasil wawancara.  

2. Rekaman arsip, berfungsi sebagai penghubung dengan sumber 

informasi. Tidak seperti dokumen, kegunaan arsip bervariasi untuk 

tiap kasus. Adakalanya arsip menjadi sumber data yang penting 

sekali namun adakalanya juga arsip tidak begitu relevan digunakan.  

3. Wawancara, merupakan salah satu sumber data yang penting dalam 

studi kasus. Wawancara bisa berbentuk terbuka dan alami dimana 

peneliti mewawancarai informan senatural mungkin sehingga bisa 

menangkap informasi apa adanya dari informan, wawancara dapat 

pula berupa wawancara terfokus dimana sudah ada daftar 

pertanyaan yang disiapkan untuk informan. Selain itu untuk 

memvalidasi data, peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa foto, 

arsip, atau catatan-catatan yang berkaitan erat dengan fokus 

penelitian.  

4. Observasi, dengan mendatangi tempat penelitian, peneliti dapat 

menangkap langsung makna situasi dan kejadian yang sedang 

berlangsung sebagai data penelitian.  

5. Perangkat fisik, biasanya berupa alat teknologi yang dikumpulkan 

sebagai bukti data. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus tunggal (single 

case). Dalam analisis desain kasus tunggal holistik menggunakan satu 

unit analisis karena pada penelitian ini menempatkan  “kasus” sebagai 

fokus dari penelitian. Oleh karena itu, dalam menganalisis pelaksana 

peneliti melakukan interpretasi data berupa kata-kata  dengan cara 

untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengategorikan 

sehingga di temukan suatu  hubungan antar bagian dengan seluruh 

subyek yang didasarkan atas data catatan lapangan yang terkumpul. 

Data kualitatif lebih banyak menggunakan kata-kata yang penuh makna 

dibandingkan angka-angka.  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Milles 

and Huberman (2013), dengan alasan bahwa penelitian kualitatif 

analisis data berbentuk siklus dan bukan linear  yang mencakup 

kegiatan pengumpulan data (data collection), reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi (conclusion drawing / verifying), yang dijelaskan pada 

model interaktif sebagai berikut: 

Gambar 3.2 
Komponen-Komponen Analisis Data 

Model Interaktif Miles dan Huberman (2013) 

 

 

 
Pengumpulan 

Data  

Reduksi 
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Penjelasan lebih lanjut terkait model interaktif Miles dan Huberman adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data (data collection), merupakan kegiatan 

mengumpulkan data yang berbentuk kata-kata melalui hasil 

wawancara mendalam (in-depth interview), kemudian diproses 

dengan melakukan pencatatan serta dianalisis menggunakan tiga 

jalur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

b. Reduksi data (data reduction), merupakan kegiatan merangkum, 

memperpendek, menyeleksi, memfokuskan data yang relevan dan 

bermakna pada hal-hal yang penting yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah, penemuan atau menjawab pertanyaan 

permasalahan penelitian dan membuang data yang tidak penting 

serta mengatur data sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam 

menarik kesimpulan.  

c. Penyajian data (data display), merupakan kegiatan yang dilakukan 

setelah data direduksi. Penyajian data bertujuan untuk 

mengorganisasikan data agar tersusun suatu pola hubungan 

untukmempermudah dalam mendeskripsikan data sehingga lebih 

mudah untuk dipahami, dan memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verifying), 

merupakan kegiatan analisis data untuk menjawab fokus penelitian 

dengan mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang 

telah dikumpulkan melalui pencacatan, pola, tema, hubungan, 

persamaan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat 

dan berbagai proposisi. 
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3.8  Keabsahan Data Penelitian 

Keabsahan data merupakan suatu konsep yang penting dalam 

memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, sehingga diperlukan ketelitian, 

kecermatan, terperinci dan mendalam agar hasil yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan uji 

validitas yang terdiri dari empat kriteria menurut Moleong (2012) yaitu :  

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability),  yang 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Derajat kepercayaan (credibility),digunakan untuk menilai kebenaran 

dari temuan yang dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi, analisis kasus negatif dan 

member check. Kredibilitas dilakukan dengan memilih orang tepat dan 

sesuai dengan data yang akan ditanyakan dan mengkroscek dengan 

member yang lain.   

b. Keteralihan (transferability),merupakan validitas eksternal (misalnya 

dengan mendatangi informan) yang dilakukan untuk memberikan 

uraian yang rinci, jelas, sistematis serta dapat dipercaya, yang 

menunjukan derajat ketetapan bahwa hasil penelitian dapat 

diterapkan pada populasi tempat sample penelitian diperoleh atau 

pada situasi tertentu. 

c. Kebergantungan (dependability) atau reliabilitas, dengan mendatangi 

langsung objek penelitian. Pengujian  dependability dilakukan dengan 

cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, yang 

dapat dilakukan oleh auditor independen ataupun pembimbing. 

d. Kepastian (confirmability), merupakan serangkaian langkah yang 

dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari keterkaitan antara data 
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yang sudah diorganisasikan dalam catatan di lapangan dengan 

materi-materi yang digunakan dengan melakukan diskusi kepada nara 

sumber dan menghubungkan informasi satu dengan yang lainnya. 

Proses pengujian Confirmability hampir sama seperti pengujian 

dependability, sehingga pengujian dapat dilakukan secara 

bersamaan. Penelitian dikatakan telah memenuhi standar 

Confirmability jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian telah dilakukan. 

 

Untuk memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan 

konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat sebagai alat bantu analisis 

data dilapangan, maka metode triangulasi data dilakukan pada penelitian ini. 

Terdapat empat kategori triangulasi menjadi menurut Denzin (1978) dalam 

Moleong (2012), yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik/metode, 

triangulasi peneliti dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini, triangulasi yang 

digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teori dan triangulasi teknik. 

a. Triangulasi Sumber, digunakan dengan memberikan beberapa 

pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda yang terlibat 

langsung didalam praktik manajemen pengetahuan sehingga dapat 

memberikan keluasan pengetahuan terhadap fenomena yang diteliti. 

Gambar 3.3 Triangulasi Sumber 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber : Sekaran & Bougie (2010) 
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b. Triangulasi Teori, untuk menguraikan pola, hubungan dan 

menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka dilakukan 

pembanding dari beberapa teori yang relevan serta perspektif dari 

tenaga profesional untuk mendapakan suatu hasil  yang lebih 

komprehensif. Tenaga profesional dalam penelitian ini melibatkan 

dosen pembimbing.  

c. Triangulasi Teknik / Metode, digunakan dengan wawancara semi 

terstruktur, observasi partisipasi pasif dan dokumen tertulis pada 

beberapa infroman yang memiliki sudut pandang yang berbeda untuk 

mendapatkan kebenaran dari data  yang diperoleh. 

Gambar 3.4 Triangulasi Teknik 

 

 

 

 

 

Sumber : Sekaran & Bougie (2010) 

 

3.9 Informasi Kuantitatif 

Informasi kuantitatif berupa data kuantitatif lain yang diperlukan terkait 

dengan hal yang berhubungan dengan manajemen pengetahuan berbasis 

KBV dalam meraih keunggulan kompetitif. 
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BAB IV 

TEMUAN DATA LAPANGAN 

 

Bab ini memberikan ikhtisar temuan penelitian yang dibagi menjadi 

beberapa bagian. Bagian pertama adalah untuk memberikan gambaran umum 

tentang PT PLN (Persero) dan praktik manajemen pengetahuan yang dijalankan. 

Bagian kedua, menjelaskan deskripsi informan untuk kepentingan penulisan tesis 

ini. Bagian ketiga menguraikan kronologi pengumpulan data sampai uji 

keabsahan data. Bagian keempat menguraikan paparan data hasil penelitian 

yang telah melalui proses analisis dengan menggunakan model interaktif Miles 

dan Huberman (2015). 

4.1 Sejarah PT PLN (Persero) 

Bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai 

ditingkatkan di akhir abad 19 saat perusahaan asal Belanda mendirikan 

pembangkit tenaga listrik untuk keperluan mereka sendiri. Tahun 1942-1945 

terjadi peralihan pengelolaan perusahaan Belanda oleh Jepang sesaat 

setelah Belanda menyerah kepada pasukan Jepang di awal Perang Dunia II. 

Proses peralihan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945 

saat Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh 

para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh / Pegawai Listrik dan 

Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif 

menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan tersebut 

kepada Pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 27 Oktober 1945, Presiden 

Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen 

Pekerjaan Umum dan tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik 

sebesar 157,5MW.  
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Pada tahun 1972 sesuai dengan Peraturan pemerintah No.17 status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum 

Listrik Negara dan sebagai pemegang kuasa usaha Ketenagalistrikan 

(PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada 

sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak 

tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan 

perseroan (Persero) dan sebagai PKUK dalam menyediakan listrik untuk 

masyarakat hingga sekarang.Pada tahun 2015, PT PLN (Persero) masuk 

dalam jajaran 500 perusahaan terbesar didunia yakni ranking 477 

(Fortune.com). Jumlah asset PLN mencapai 1,339 trilyun pada tahun 2016 

dengan volume penjualan mencapai 216.004GWT (KM PLN). Per Juni 2017, 

jumlah pegawai yang dimiliki oleh PLN adalah sebanyak 45.974 orang (tidak 

termasuk direksi) yang terbagi dalam 54 unit kerja (pembangkit, transmisi 

dan distribusi) dengan proporsi dalam gambar 4.1 berikut: 

Gambar 4.1Jumlah Pegawai PLN Berdasarkan Gender 

 

 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 

 

Selain bergerak dibidang pembangkit, unit penyaluran (transmisi) dan unit 

distribusi,  PLN juga memiliki 11 anak perusahaan yang bergerak di bidang 

pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang berkaitan sebagaimana 

tertera dalam tabel anak perusahaan berikut: 

83%

17%

Pria Wanita
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Tabel 4.1 Anak Perusahaan PT PLN (Persero) 

No. Nama Perusahaan Bidang 

1. PT Indonesia Power Pembangkitan Tenaga Listrik 

2. PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Pembangkitan Tenaga Listrik 

3. PT PLN Batam Pembangkitan Tenaga Listrik 

4. 
PT Indonesia Comnets Plus 

(Comnets+) 
Telekomunikasi 

5. PT PLN Tarakan Pembangkitan Tenaga Listrik 

6. PT PLN Batubara Tambang Batubara 

7. PT PLN Geothermal 
Pembangkitan Tenaga Listrik 

Panas Bumi 

8. 
PT Prima layanan Nasional 

Enjiniring (PLN-E) 
Konsultan Teknik 

9. Majapahit Holding BV Lembaga Keuangan di Belanda 

10. PT Haleyora Power 

Pengamanan layanan operasi & 

pemeliharaan transmisi dan 

distribusi tenaga listrik 

11. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Ekspedisi Batubara 

 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 
 

4.1.1 Visi & Misi PT PLN (Persero) 

Visi PT PLN (Persero) adalah “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia 

yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu 

pada potensi insani”. 

Misi PT PLN (Persero) yakni : 

1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan 

pemegang saham 

2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat 

3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi 

4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan 
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4.1.2  Moto &Tata Nilai 

Motto PT PLN (Persero) adalah “Listrik untuk Kehidupan yang 

Lebih Baik”. 

Tata nilai PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut: 

a) Saling Percaya (Mutual Trust) 

b) Integritas (Integrity) 

c) Peduli (Care) 

d) Pembelajar (Continuous Learning) 

Maksud dan tujuan perseroan adalah untuk menyelenggarakan 

usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah 

dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan 

penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka 

menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 

Terbatas. 

 

4.1.3Target 35.000MW 

Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan 

listrik sebesar 35.000MW dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). 

Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan 

membangun 109 pembangkit, masing-masing 35 proyek oleh PLN 

dengan total kapasitas 10.681MW dan 74 proyek oleh swasta atau 

Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904MW 

dan pada tahun 2015 PLN menandatangani kontrak pembangkit sebesar 

10 ribu MW sebagai tahap I dari total keseluruhan 35ribu MW. Pemerintah 

menetapkan strategi-strategi pelaksanaan proyek 35ribu MW, yakni: 

1. Mempercepat ketersediaan lahan dengan menerapkan Undang-

undang 2/2012 tentang pembebasan lahan 
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2. Menyediakan proses negosiasi harga dengan menetapkan harga 

patokan tertinggi untuk swasta dan excess power 

3. Mempercepat proses pengadaan dengan mengacu pada Permen 

ESDM 3/2012 dengan alternatif penunjukan langsung atau pemilihan 

langsung untuk energi baru terbarukan (EBT), mulut tambang, gas 

marjinal, ekspansi, dan excess power 

4. Memastikan kinerja pengembang dan kontraktor andal dan 

terpercaya melalui penerapan uji tuntas (due intelligence) 

5. Mengendalikan proyek melalui Project Management Office (PMO) 

6. Memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait 

 

4.1.4 Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) PT PLN (Persero) 

PLN merupakan organisasi berbasis pengetahuan sehingga 

pengembangan potensi insani di PLN yang berupa knowledge dan 

informasi merupakan aset perusahaan yang sangat berharga, karena 

korporasi menyadari bahwa knowledge worker merupakan dasar 

keunggulan korporasi di masa yang akan datang. PLN memberikan 

perhatian utama kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

kompetensi yang merupakan faktor untuk dapat membangun daya saing 

atau keunggulan sebagai prasyarat untuk tumbuh secara 

berkesinambungan. Knowledge sebagai dasar dari penciptaan 

intelektual capital haruslah dibangun melalui pendekatan manajemen 

yang fokus kepada pengembangan SDM. 

Penerapan knowledge management harus berdasarkan atas 3 

pilar utama Knowledge Management yaitu manusia, proses dan 

teknologi. Agar memberi dampak yang transformatif maka dibutuhkan 
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pemimpin yang tidak hanya sekedar visioner, tetapi juga memiliki energi 

yang konsisten dalam mentranformasikan  organisasi melewati berbagai 

tahapan menuju knowledge based enterprise. Knowledge Management 

adalah serangkaian langkah-langkah sistematik dalam pengelolaan aset 

pengetahuan (mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan / 

menyebarkan pengetahuan) dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan secara berkelanjutan (tertuang dalam Tata Kelola 

Knowledge Management, Keputusan Direktur No.727.K/DIR/2010). 

 

4.1.5 Visi & Misi KM PLN 

Visi KM PLN 

“Menjadi perusahaan pembelajar melalui aktivitas Knowledge 

Management dan penciptaan inovasi yang selaras dengan strategi 

perusahaan”. 

Misi KM PLN 

1. Menjadikan budaya berbagi pengetahuan dan penciptaan inovasi 

sebagai bagian integral budaya perusahaan yang melekat sebagai 

karakter setiap insan perusahaan, dipimpin oleh semua tingkat 

manajemen 

2. Mempercepat tumbuhnya pengetahuan, terutama pengetahuan 

critical dan strategis 

 

4.1.6 Struktur KM Dalam Divisi HCMS 

Dalam struktur organisasi PLN, KM berada dibawah naungan 

Direktorat Human Capital Management (HCM) yakni Divisi Human 

Capital Management System (HCMS) bersama dengan Divisi 
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Pengembangan Talenta, Divisi Organisasi, Divisi Umum serta Divisi 

K3L. Divisi HCMS terdiri atas 5 bidang yakni bidang HCMS, bidang 

budaya perusahaan, bidang manajemen kinerja pegawai, bidang 

knowledge management serta bidang hubungan industrial sebagaimana 

digambarkan dalam struktur Direktorat Human Capital Management 

berikut: 

Gambar 4.2 
Struktur Divisi HCMS 

 
 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 

 

Menurut PLN, dalam pasal 13 Keputusan Direksi PLN 727.K.DIR.2010 

tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Knowledge 

Management di lingkungan PT PLN (Persero) kebijakan KM yang 

dikembangkan Perseroan harus berdasarkan tiga pilar People, Process, 

Technology 

1. People, yaitu pegawai sebagai Knowledge Worker dalam kegiatannya 

sehari-hari mendapatan, menciptakan, menggunakan, berbagi dan 

berbasis pada pengetahuan. Oleh karena itu semua peraturan-peraturan 

serta kebijakan yang mengatur tentang KM harus selaras dengan 

peraturan-peraturan serta kebijakan terkait Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia di Perseroan 
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2. Process, yaitu KM harus tertanam dalam pekerjaan sehari-hari yang 

mencakup seluruh proses bisnis Perseroan. Oleh karena itu semua 

peraturan-peraturan serta kebijakan yang terkait proses bisnis dan sistem 

manajemen di Perseroan; 

3. Technology, yaitu kegiatan KM harus didukung oleh infrastruktur teknologi 

yang memadai. Oleh karena itu semua peraturan-peraturan serta 

kebijakan yang mengatur tentang KM harus selaras dengan peraturan-

peraturan serta kebijakan terkait teknologi di Perseroan 

Kebijakan KM PLN berpatokan utama pada visi, misi, strategi serta nilai PLN 

sebagaimana dijabarkan dalam gambar berikut : 

Gambar 4.3 
House of Knowledge PLN 

 
  Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 

 

Dari gambar diatas dapat dijabarkan bahwa perumusan visi, misi, 

strategi serta nilai KM didasarkan atas visi, misi, strategi bisnis serta nilai 

korporat dengan pondasi utama unsur KM yakni people, process dan 

technology. Dari segi manusia, PLN menekankan pada dibentuknya CoP 

(Community of Practice) yang didukung dengan proses KM dalam 
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melaksanakan tugas yang kemudian akan disimpan pada PLN K-Center 

dengan salah satu aset utama yaitu inovasi. 

Roadmap KM PLN tahun ini direncanakan terkait pendalaman 

pemahaman KM dan inovasi agar dapat diintensifkan ke unit-unit PLN 

demikian juga pendalaman pemahaman untuk para PIC di unit-unit bisnis 

sehingga dapat mengelola KM dan inovasi di unitnya dengan lebih baik. 

Demikian juga untuk para pemimpin agar dapat mendorong dan 

mengomandani kegiatan KM dan inovasi di unit kerjanya, harapannya akan 

muncul inovasi-inovasi yang semakin sejalan dengan strategi perusahaan. 

Pemetaan terhadap critical knowledge juga perlu dilakukan untuk 

mempertajam knowledge taxonomy yang telah ada, sehingga perusahaan 

lebih mampu mengenali pengetahuan penting perusahaan. Rapat 

pembahasan tentang kegiatan-kegiatan KM juga akan diadakan setiap 

tahunnya untuk mengevaluasi hasil-hasil kegiatan KM dan inovasi serta 

merencanakan tindak lanjutnya. Diharapkan dari sini akan lahir  kebijakan-

kebijakan agar karya inovasi yang telah dihasilkan dapat diberdayakan 

secara maksimal, juga dapat diketahui seberapa besar dampak kegiatan KM 

yang sudah dilakukan terhadap peningkatan kinerja perusahaan.  

KM diimplementasikan diseluruh unit PLN  yang tersebar di seluruh 

Indonesia yang dibagi berdasarkan cluster. Terdapat 3 cluster dalam lingkup 

bisnis PLN, yakni cluster I,II dan III. Penggolongan cluster ini ditentukan dari 

evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya,dan evaluasi proses unit 

dalam mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu terbentuknya unit 

baru juga akan mempengaruhi cluster dan targer yang harus dicapai 

dibandingkan dengan unit yang sudah lama dibentuk dan memiliki kinerja 

yang baik. Hal ini nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan strategi, 

asistensi serta penilaian sesuai dengan tingkat kematangan unit tersebut. 
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Clusterisasi unit serta penentuan target yang harus dicapai oleh tiap unit 

ditampilkan dalam gambar berikut: 

Gambar 4.4 
Daftar Unit, Cluster dan Target KM PLN 

 
 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 
 

4.2 Deskripsi Penentuan Informan 

 Setelah melakukan seminar proposal, peneliti memulai penelitian dengan 

mengunjungi lokasi penelitian yakni  PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang 

berada di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

setelah mendapat balasan konfirmasi permohonan izin penelitian pada 

tanggal 6 Juli 2017. Peneliti diarahkan menuju Divisi Pengembangan Talenta 

untuk mengambil surat izin penelitian di PLN dan kemudian diarahkan ke 

Divisi Human Capital Management System (HCMS) bidang Knowledge 

Management (KM) di lantai 8. Pertemuan awal dilakukan di ruang rapat 

Divisi HCMS dengan perkenalan serta pemaparan rencana penelitian. 

Bidang KM memiliki 5 orang anggota tim yang bertugas untuk merumuskan 
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semua hal terkait KM PLN yang akan diterapkan di semua unit PLN 

sehingga peneliti memutuskan untuk menjadikan seluruh anggota tim 

sebagai informan kunci dan informan pendukung. Deskripsiinforman 

disajikan dalam tabel dan deskripsi berikut : 

Tabel 4.2 Informan Kunci 

No. Nama Kode 
Jenis 
Kelam

in 
Jabatan 

Masa 
Kerja 

1. Muhammad Firdaus Inf-1/MF L Senior Manager KM 23 tahun 

2. Sutji Batiningsih Inf-2/SJ P Asisten Analyst  KM 34 tahun 

3. Eka Nurwati Inf-3/EN P Asisten Analyst  KM 11 tahun 

4. Ibnu Nur Azmi U. Inf-4/IN L Analyst KM 7  tahun 

5. Sari Jumayla Inf-5/SJ P Analyst KM <1 tahun 

 Sumber : Data Primer, diolah (2017) 

a. Muhammad Firdaus (Informan 1 - MF) 

Bapak Muhammad Firdaus (MF) adalah seorang pria berusia 48 tahun 

kelahiran Palembang yang sudah berkarir di PLN selama 23 tahun. Pak 

Firdaus dipilih oleh peneliti sebagai salah satu informan kunci sesuai 

kapasitasnya sebagai Manajer Senior (GM/General Manager) sekaligus 

Ketua Tim KM PLN pusat yang sudah tidak diragukan. Selain itu, Pak 

Firdaus memiliki pengalaman di unit selama beberapa tahun seperti 12 

tahun ditempatkan di PLN Madiun, Madura, Ambon, dan Padang. 

b. Sutji Batiningsih (Informan 2 - SJ) 

Ibu Sutji Batiningsih (SJ) sudah berada di tim KM sejak awal dirumuskan 

KM PLN pada tahun 2006 dan berdirinya KM PLN tahun 2007. Masa 

kerja lebih dari 34 tahun menjadikan Ibu Sutji sudah sangat mumpuni 

terkait pengelolaan dokumen KM dimana tahun depan akan mengambil 

pensiun. Kini Bu Sutji merangkap menjadi Sekretaris Divisi HCMS karena 

sekretaris divisi (Mbak Dewi) sedang cuti melahirkan. 
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c. Eka Nurwati (EN / Informan 3) 

Eka Nurwati (EN) sudah menjadi pegawai PLN sejak 11 tahun lalu. 

Wanita kelahiran Wonogiri merupakan alumni teknik industri UI dan 

pernah menjadi Kepala Rayon di salah satu unit PLN. Masa kerja memiliki 

pengalaman di unit Lampung selama beberapa tahun, Kepala Rayon dan 

dipindahkan ke tim KM PLN pusat selama hampir 2 tahun terakhir. 

d. Ibnu Nur Azmi Uma (IN / Informan 4) 

Ibnu Nur Azmi Uma (IN) merupakan alumni ITS asal Lamongan yang 

sudah berkarir di PLN selama 7 tahun, dan sejak awal ditempatkan 

berada di tim KM pusat. Mas Ibnu menjadi salah satu informan kunci yang 

mengetahui seluk beluk KM yang diterapkan di PLN. 

e. Sari Jumayla (SJ / Informan 5) 

Sari Jumayla (SJ) merupakan pegawai baru yang baru saja diangkat 

menjadi pegawai tetap di Tim KM. Alumni teknik industri ITS asal 

Tulungagung ini menjadi salah satu informan pendukung dalam penelitian 

ini. 

4.3 Pengumpulan Data dan Uji Keabsahan Data 

4.3.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, 

wawancara, review dokumen, arsip dan website PT PLN (Persero). 

Proses penelitian dilakukan selama hampir 2 bulan (6 Juli – 31 Agustus 

2017)  di Kantor Pusat PT PLN (Persero) Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan (6 Juli - 4 Agustus 2017) dilaksanakan observasi langsung dan 

wawancara tim KM PT PLN (Persero). Acuan pertanyaan wawancara 

digunakan sebagai panduan dalam melakukan semi structured interview 

sebagai upaya mencegah bagian yang terlewat. 
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Wawancara dilakukan diantara jam kerja kantor disaat beban 

kerja informan tidak terlalu berat sehingga fleksibel serta durasi waktu 

bermacam-macam. Durasi waktu paling sedikit dilakukan dalam waktu 

15 menit dan terlama 2 jam serta dilakukan selama beberapa kali. 

Perkenalan awal, FGD, serta presentasi awal dilakukan di kantor pusat 

PLN di lantai 8 dan wawancara serta observasi selanjutnya dilakukan di 

Wisma Adityawarman lantai 7 Divisi HCMS terkait dengan kepindahan 

Divisi Organisasi dan Divisi HCMS ke gedung baru karena lantai 8 dan 9 

PLN pusat akan direnovasi dan digunakan khusus untuk Direksi PLN. 

Brainstorming dilakukan selama beberapa kali untuk menyamakan 

persepsi serta mendapatkan saran dari tim KM dan rekan-rekan divisi 

budaya dan kinerja HCMS. Wawancara direkam menggunakan 

perangkat voice recorder di smartphone yang kemudian dibuat 

ringkasan hasil dan transkrip wawancara. Setelah dilakukan ringkasan 

hasil, dilakukan pengecekan atau konfirmasi bersama dengan informan 

terkait informasi yang diberikan untuk meninjau akurasi dan 

memperjelas poin yang sesuai.  

 

4.3.2 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan empat kriteria yaitu:credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability. 

4.3.2.1 Credibility (Derajat Kepercayaan) 

Credibility pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan antara 

pendapat seseorang dengan berbagai pendapat dan perspektif 
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orang lain, atau dapat dengan kata lain peneliti melakukan 

pengamatan berdasarkan hasil wawancara yang kemudian 

dibandingkan dengan pernyataan informan lain. Hasil dari 

triangulasi tersebut akan memperlihatkan bahwa pernyataan dari 

informan dengan orang lain yang menjadi pembanding akan 

memiliki kesamaan seperti salah satu contoh berikut. Ketika  

peneliti bertanya kepada informan terkait peran tim KM PLN pusat, 

seorang infoman menyatakan : 

Tabel 4.3 Membercheck 

Pertanyaan No. 
Informan 

Pernyataan Informan Kesamaan 
Informasi 

Apa saja 
peran tim KM 
PLN pusat? 

1 “Peran tim KM adalah sebagai 
perencana serta pengawas 
kebijakan terkait KM yang 
nantinya dilakukan oleh seluruh 
unit PLN...” 

Perencana, 
Pengawas. 
Fasilitator, 
Pelaksana 

3 “Kita sebagai perencana 
kebijakan KM yang akan 
dilakukan oleh unit, selain itu 
kita juga sebagai eksekutor 
serta evaluator yang akan 
mengevaluasi semua kegiatan 
KM yang dilakukan unit...” 

4 “Kita menjalankan fungsi utama 
manajemen POAC (perencana, 
fasilitator, pelaksana serta 
pengawas)....” 

 

Validitas dan reliabilitas dilakukan secara terus menerus 

dengan cross-check  yang merupakan bagian dari proses teknik 

triangulasi teori yang dilakukan dengan membandingkan hasil 

wawancara dan observasi dengan teori atau literatur pendukung. 

Proses triangulasi teori dilakukan dengan dosen pembimbing 

terkait manajemen pengetahuan dan teori berbasis pengetahuan. 
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4.3.2.2 Transferability (Derajat Keteralihan) 

Transferability pada penelitian ini dengan menggunakan 

teknik uraian rinci, artinya bahwa setiap informasi yang diperoleh 

akan dipaparkan kepada pembaca secara terperinci, jelas, masuk 

akal dan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Peneliti akan 

memberikan penjelasan secara gamblang kepada pembaca agar 

mudah untuk dimengerti dan dipahami tentang praktik manejemen 

pengetahuan berbasis KBV dalam meraih keunggulan kompetitif. 

 

4.3.2.3 Dependability (Derajat Kebergantungan) 

Dependability dilakukan dengan menggunakan audit 

terhadap keseluruhan dari proses penelitian dengan melakukan 

audit dari keseluruhan aktivitas yang dimulai dengan 

mengumpulkan data sekunder sebagai bahan pendukung tentang 

praktik manajemen pengetahuan berbasis KBV dalam meraih 

keunggulan kompetitif bagi PLN. Data yang telah diperoleh melalui 

proses analisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif 

Model Miles dan Huberman (2015). Hasil penelitian kemudian 

dibandingkan dengan teori terkait untuk menghasilkan kesimpulan. 

 

4.3.2.4 Confirmability (Derajat Kepastian) 

Confirmability pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan data mentah (asli) yang didapatkan dari hasil 

catatan wawancara dan dokumen-dokumen dari narasumber atau 

informan dari tim KM PLN.  Data yang diperoleh kemudian 

digabungkan menjadi satu, setelah data terkumpul akan dijadikan 

sebagai dasar untuk menjawab hasil dari pembahasan penelitian. 
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4.4  Paparan Data Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan paparan data penelitian yang telah melalui 

proses analisis dengan menggunakan model interaktif dari metode Miles dan 

Huberman (2013) dengan mengemukakan beberapa tema yang diolah dari 

hasil wawancara yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisis.  

4.4.1 Pembahasan Informasi Untuk Penetapan Informasi Kunci, Makna dan 

Tema 

Berikut ini adalah informasi yang diperoleh peneliti setelah 

melakukan proses wawancara. Untuk memudahkan pendataan, setiap 

informan akan ditulis sesuai dengan nomor urutan yang telah 

ditentukan pada tabel 4.2 : 

 Informan 1 : Muhammad Firdaus (GM) 

 Informan 2 : Sutji Batiningsih (Asisten Analis KM) 

 Informan 3 : Eka Nurwati (Asisten Analis KM) 

 Informan 4 : Ibnu Nur Azmi (Analis KM) 

 Informan 5 : Sari Jumayla (Analis KM) 

Semua informasi yang ditampilkan pada bab ini telah direduksi. 

Informasi tersebut akan diolah menjadi informasi kunci, agar peneliti 

dapat mengetahui makna dari informasi yang diperoleh sehingga tema 

yang digunakan untuk memunculkan proposisi dapat diketahui. Proses 

pengolahan tersebut merupakan tahap pengorganisasian data. Pada 

setiap bagian, pemahasan dilakukan dengan menggunakan tabel 

dengan urutan pembahasan dimulai dari aspek praktik manajemen 

pengetahuan (people, process, dan technology), pandangan berbasis 

pengetahuan (struktur individu, internal dan eksternal) hingga 

keunggulan bersaing. 
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Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan ini, tidak semua 

informan akan dimasukkan dalam tabel pembahasan. Hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa informan yang tidak bisa memberikan 

informasi spesifik sesuai yang diharapkan peneliti. Akan tetapi 

informan tersebut masih memiliki peran pada pembahasan di bagian-

bagian lainnya. 

 

4.4.2 Penetapan Informasi Kunci 

 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang penentuan informasi 

kunci dari semua informasi yang didapat dari wawancara dengan 

informan. Topik yang dibahas diurutkan sesuai aspek praktik 

manajemen pengetahuan (people, process, dan technology), 

pandangan berbasis pengetahuan (struktur individu, internal dan 

eksternal) hingga keunggulan bersaing.  

Pondasi (enabler) dalam manajemen pengetahuan adalah 

manusia, proses serta teknologi. Dari sisi manusia, manusia lah pusat 

pengetahuan baik tacit maupun eksplisit. Model KM dimulai dari 

pengetahuan individu yang kemudian bergabung menjadi kumpulan 

orang atau komunitas secara sukarela yang memiliki keinginan yang 

sama terhadap sesuatu hal yang ingin dikerjakan, inilah yang disebut 

sebagai community of practice (CoP). CoP merupakan aspek utama 

dalam unsur manusia yang  tersebar baik di pusat maupun di unit PLN. 

Tabel 4.4 Informasi Kunci dari Topik People dalam Manajemen Pengetahuan 

Inf. Informasi Makna 

1 Dari segi manusia ya, kita ada yang namanya 
Community of Practice (CoP). Nah dari CoP ini 
diharapkan agar pengetahuan yang ada dapat 
tersalurkan dan yang terpenting tidak hilang. Disini 
tiap individu di PLN dapat saing bertukar pikiran dan 
meningkatkan pengetahuan mereka.  

CoP sebagai usaha 
peningkatan pengetahuan 
individu 
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Tabel 4.4 (Lanjutan) 
Inf. Informasi Makna 

1 
Dari kegiatan ini diharapkan muncul pemahaman, 
pengetahuan baru  serta inovasi baru dari karyawan 

CoP menghasilkan 
pengetahuan baru dan 
inovasi 

3 Di PLN itu banyak program terkait peningkatan 
pengetahuan individu. Contohnya CoP. Banyak sih 
biasanya di unit. Di pusat juga ada banyak bahkan 
peningkatannya signifikan 

CoP mengalami 
peningkatan signifikan 

4 Mengelola dan meningkatkan pengetahuan kalau di 
kita ada banyak program, salah satunya adalah 
pemberdayaan CoP.  

Banyak program terkait 
peningkatan pengetahuan 
individu 

 Dari sudut pandang corporate, unit berkewajiban 
membuat komunitas CoP dan itu tertuang di kontrak 
manajemen. Disatu sisi kita tahu bahwa model KM 
berangkat dari 1 individu dan kemudian bergabung 
menjadi komunitas. Intinya dari individu, ke 
kelompok atau komunitas, ke unit dan organisasi. 
CoP ketika diimplementasikan di level unit 
pelaksana, maka menjadi pengetahuan organisasi 
unit. Dari CoP unit jika diimplementasikan ke 
organisasi pusat maka akan menjadi pengetahuan 
korporat. Begitu seterusnya” 

CoP menyalurkan 
pengetahuan individu ke 
kelompok, kelompok ke 
unit, dan unit ke korporat. 

Sumber: Data diolah 

 
Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan terkait penekanan 

aspek manusia dalam manajemen pengetahuan dengan mendorong 

dibentuknya CoP. Tujuan dibentuknya CoP sebagaimana disebutkan 

dalam SK Direksi No.727.K/DIR/2010 yakni sebagai wadah dalam 

berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam rangka membantu 

pekerjaan pegawai sehari-hari. Setiap CoP dibentuk maksimal 

beranggotakan 8 orang dengan 1 orang sebagai Champion 

(koordinator). Keberadaan CoP bisa dikatakan strategis sebab 

pengetahuan individu dapat ditingkatkan melalui kegiatan yang 

dilaksanakan, yang kemudian akan diteruskan ke pengetahuan tingkat 

kelompok atau komunitas, pengetahuan unit dan akhirnya berimbas 

pada pengetahuan organisasi. Secara tidak langsung, CoP 

memungkinkan pengetahuan dapat didokumentasikan agar tidak 

hilang, CoP dapat dijelaskan dalam model berikut: 
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Gambar 4.5 

Model Community of Practice PLN  

 
  Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 

 

Dalam model diatas dijelaskan terkait adanya dorongan, tekanan 

serta tuntutan perubahan terkait pembentukan CoP yang berawal dari 

proses transformasi pengetahuan individu menjadi pengetahuan 

kelompok tingkat unit pelaksana, yang kemudian menjadi komunitas 

ditingkat unit induk dan akhirnya menjadi komunitas di tingkat korporat. 

Cara berkomunikasi dengan menggunakan PLN K-Center yakni portal 

KM dan dari CoP inilah diharapkan muncul inovasi serta temuan baru. 

Sumber pengetahuan individu inipun dapat berasal dari berbagai 

macam sumber seperti sumber internal dan eksternal dan nantinya 

juga dapat dibagikan kepada pihak internal dan eksternal organisasi. 

Disebutkan pula bahwa jumlah CoP mengalami peningkatan signifikan 

dibanding tahun lalu, per Januari hingga Juni 2017 jumlah peserta CoP 

mencapai 2.568 peserta seperti yang tertera dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.5 

Peserta CoP Januari-Juni 2017 

Unit PLN Jumlah Unit PLN Jumlah 

Direktorat Bisnis Regional Jawa 
Bagian Tengah 

53 
Unit Induk Pembangunan 
Jawa Bagian Tengah II 

60 

Direktorat Bisnis Regional Jawa 
Bagian Timur Dan Bali 

14 
Unit Induk Pembangunan 
Kalimantan Bagian Timur 

13 

Direktorat Bisnis Regional 
Kalimantan 

6 
Unit Induk Pembangunan 
Maluku 

14 

Direktorat Bisnis Regional 
Sulawesi Dan Nusa Tenggara 

8 
Unit Induk Pembangunan 
Papua 

17 

Distribusi Bali 57 
Unit Induk Pembangunan 
Sumatera Bagian Selatan 

36 

Distribusi Banten 58 
Unit Induk Pembangunan 
Sumatera Bagian Tengah 

15 

Distribusi Jabar & Banten 131 
Unit Transmisi Jawa Bagian 
Tengah 

189 

Distribusi Jakarta Raya Dan 
Tangerang 

7 
Unit Transmisi Jawa Bagian 
Timur Dan Bali 

54 

Distribusi Jawa Barat Dan Banten 104 Wilayah Aceh 41 

Distribusi Jawa Tengah Dan DIY 96 Wilayah Bangka Belitung 287 

Distribusi Jawa Timur 135 Wilayah Kalimantan Barat 161 

Distribusi Lampung 180 
Wilayah Kalimantan Selatan 
Dan Kalimantan Tengah 

18 

Jasa Manajemen Konstruksi 73 Wilayah Lampung 25 

Pembangkitan Sumatera Bagian 
Utara 

48 
Wilayah Maluku Dan Maluku 
Utara 

35 

Penyaluran Dan Pusat Pengatur 
Beban Jawa Bali 

24 Wilayah Nusa Tenggara Barat 9 

Pusat Pemeliharaan 
Ketenagalistrikan 

79 Wilayah Nusa Tenggara Timur 16 

Pusat Pendidikan Dan Pelatihan 
(Corporate University) 

29 
Wilayah Riau Dan Kepulauan 
Riau 

44 

Pusat Pengatur Beban 14 Wilayah Sulselrabar 88 

Unit Induk Pembangunan II 4 Wilayah Sumatera Barat 22 

Unit Induk Pembangunan Jawa 
Bagian Barat 

122 
Wilayah Sumatera Selatan, 
Jambi Dan Bengkulu 

16 

Unit Induk Pembangunan Jawa 
Bagian Tengah I 

96 Wilayah Sumatera Utara 70 

Direktorat Bisnis Regional Jawa 
Bagian Tengah 

53 
Unit Induk Pembangunan 
Jawa Bagian Tengah II 

60 

GRAND TOTAL 2568 

Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 

 

Dalam segi proses manajemen pengetahuan, PLN menerapkan 4 

langkah utama yakni proses penciptaan pengetahuan (knowledge 

creation), penyimpanan pengetahuan (knowledge storage), berbagi 

pengetahuan (knowledge sharing), dan penerapan pengetahuan 

(knowledge application) yang akan dibahas satu persatu. 
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Tabel 4.6 
Informasi Kunci Aspek Process (Knowledge Creation)KM PLN 

Inf. Informasi Makna 

1 
Kita pakai SECI dalam merancang program. Nanti 
bisa dilihat frameworknya di Mas Ibnu 

Proses penciptaan 
pengetahuan 
menggunakan model SECI 

3 

Terkait knowledge creation, kita punya semacam 
framework terkait program yang berkenaan dengan 
KM yang dihubungkan dengan enabler people, 
process dan technology. Jadi secara tidak langsung 
semua proses KM sudah ada disitu 

Framework SECI berkaitan 
dengan enabler people, 
process dan technology 

4 

SECI itu framework paling dasar untuk penciptaan 
serta transfer knowedge, PLN menggunakan SECI 
untuk mendefinisikan program-program apa yang 
didesain. Definisi SECI bisa dilihat di slideshow. 

Framework SECI 
digunakan sebagai 
framework utama KM PLN 

Sumber: Data diolah 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

penciptaan pengetahuan KM yang dijalankan PLN didasarkan atas 

konsep SECI konversi pengetahuan tacit dan eksplisit Nonaka yang 

kemudian dituangkan dalam berbagai program kerja internal KM PLN. 

Kerangka kerja ini terus diperbaharui setiap beberapa tahun dan 

kerangka kerja SECI inilah yang disebarkan ke seluruh unit PLN. 

Kerangka kerja tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4.6 

Framework Knowledge Management PLN SECI Model 

 

 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 
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Dari gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 

penciptaan pengetahuan model SECI yang diperkenalkan oleh Nonaka 

yang didasarkan atas enabler people, process dan technology yang 

dimulai dengan Socialization (pengetahuan tacit ke tacit) yang tertuang 

dalam program CoP, K-Cafe, K-Sharing, KNIFE (Knowledge sharing, 

Norm, Innovation, festival & Exhibition) atau sekarang disebut LIKE 

(Learning, Innovation Knowledge and Exhibition), koordinasi dengan 

forum, induksi, KM dalam pengukuran kinerja, kebijakan CoP, kebijakan 

K-Sharing, kriteria tugas dan wewenang SME (Subject Matter Expert), 

serta E-education. Dari segi Externalization (pengetahuan tacit ke 

eksplicit) terdapat KM dalam pengukuran kinerja, K-Capturing, 

workshop, Lomba Karya Inovasi, komunitas penulis dan komunitas 

pemrogram, kebijakan K-Capturing, penghargaan K-Capturing, K-

Sharing online, serta blog.  

Combination (pengetahuan eksplisit ke eksplisit) berupa direktori 

karya inovasi, pusat data, kebijakan portal KM, kebijakan tata kelola KM, 

media chanelling, K-Repository, E-library serta aplikasi manajemen 

inovasi online (AMIO). Proses terakhir yakni Internalization berupa 

media publikasi KM, produksi karya inovasi, hak paten, implementasi 

inovasi, kebijakan pengelolaan karya, penilaian tingkat kematangan, 

pedoman pengelolaan paten, expert system, serta e-learning. 

Prosesnya akan berlanjut terus secara berkesinambungan sehingga 

pengetahuan akan dapat terus dikelola dengan baik. Seluruh kegiatan 

KM tergambar dalam kerangka SECI ini. 
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Proses selanjutnya adalah transfer pengetahuan. Proses ini sudah 

terambar dalam SECI model bersama program KM sesuai dengan 

pernyataan informan berikut: 

Tabel 4.7 
Informasi Kunci Aspek Process (Knowledge Transfer) KM PLN 

Inf. Informasi Makna 

1 

Diskusi gini ini kan knowledge transfer sebenarnya, 
kita kasih pengumuman semisal mengenai 
pembayaran listrik yang biasanya ditempel dikantor 
rayon juga secara tidak langsung adalah knowledge 
transfer 

Knowledge transfer dapat 
dilakukan melalui berbagai 
macam cara 

3 

Knowledge Transfer PLN banyak banget sih 
program yang kita desain. Semisal CoP, K-Sharing, 
PLN Outlook itu kan juga merupakan bentuk 
knowledge transfer.” 

PLN memiliki banyak 
program terkait knowledge 
transfer 

4 

Dulu sebelum ada istilah KM, orang-orang secara 
tidak langsung sudah melaksanakan transfer 
pengetahuan. Melalui apa? Melalui diskusi, tukar 
pikiran dll. Nah kalau di PLN semuanya bisa dilihat 
dalam framework cakram itu, disitu knowledge 
transfer sudah tergambar secara komprehensif 

Knowledge transfer 
tergambar dalam SECI 
framework secara 
komprehensif 

 
Sumber: Data diolah 
 

 Kegiatan transfer pengetahuan sebenarnya sudah menjadi hal 

yang biasa dilakukan di PLN. Banyak cara yang dapat dilakukan terkait 

dengan transfer pengetahuan baik secara visual, verbal maupun audio 

atau bahkan kombinasi dari beberapa audio dan visual. Saat 

menjalankan observasi, peneliti berkesempatan untuk mengikuti PLN 

Outlook dengan tema “Meningkatkan Peran PLN sebagai Penggerak 

Sinergi BUMN untuk Mendukung Pengembangan Industri Dalam Negeri” 

yang dihadiri seluruh general manajer PLN yang tersebar di seluruh 

Indonesia pada hari Kamis, 20 Juli 2017 bertempat di auditorium kantor 

pusat PLN lantai 3 yang mengahadirkan narasumber eksternal dari 

Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian terkait dengan 

perlunya perencanaan strategis terkait program pembangunan 

35.000GW. Hal ini dilakukan dalam rangka memetakan daerah mana 
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saja yang diperkirakan memiliki potensi peningkatan jumlah industri agar 

tidak ada kesalahan perencanaan dalam pembangunan proyek PLN. 

Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar jangan sampai di 

daerah dimana tingkat industri tinggi namun kapasitas pembangkit 

listriknya terlalu kecil. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai daerah 

yang  tingkat industri nya kecil ternyata disana dibangun pembangkit 

dengan kapasitas yang besar. Sehingga program PLN terkait 35.000GW 

dapat dijalankan dengan tepat. 

Gambar 4.7 

Kegiatan PLN Outlook 2017 

  

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2017 

 

Kriteria penentuan topik knowledge sharing didasarkan atas 

knowledge taxonomy yang merupakan sistem pengklasifikasian 

pengetahuan berdasarkan kriteria tertentu untuk memudahkan 

pengelolaan pengetahuan perusahaan, penyimpanan pengetahuan 

dengan meletakkan pengetahuan ke dalam kategori yang telah ditentukan 

dan pencarian serta pengaksesan kembali pengetahuan yang dibutuhkan. 

Materi knowledge sharing harus sesuai dengan aset pengetahuan PLN 

yakni lesson learned, best practice, ide inovasi atau ide 

perbaikan/penyempurnaan yang ditampilkan dalam gambar berikut: 



 

75 

Gambar 4.8 Knowlege Taxonomy PLN 

 
 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 

 

Dengan adanya knowledge taxonomy, pengetahuan dapat 

terkelola sesuai dengan subjek yang telah ditentukan sehingga pegawai 

akan lebih mudah dalam memilih dan mengakses pengetahuan yang 

dibutuhkannya.  

Tahap selanjutnya dalam proses manajemen pengetahuan adalah 

penyimpanan pengetahuan (knowledge storage) sebagaimana yang 

dijelaskan informan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8 
Informasi Kunci Aspek Process (Knowledge Storage) KM PLN 

Inf. Informasi Makna 

1 

Untuk penyimpanan pengetahuan kita punya portal 
KM. Selain itu juga kita punya e-library serta 
perpustakaan yang ada di lantai dasar kantor pusat 
untuk menyimpan semua dokumen pengetahuan 
PLN 

Teknologi memegang 
peranan penting dalam 
proses penyimpanan 
pengetahuan PLN 

3 
Kita punya portal KM di alamat kmpln.pln.co.id yang 
bisa diakses untuk semua pegawai PLN.  

Portal KM hanya untuk 
pegawai PLN 

4 

Kita juga ada K-Capturing juga dari setiap kegiatan 
yang kita laksanakan. Nah dokumen hasil K-
Capturing itu nantinya kita upload di portal dan 
dokumen hard nya kita simpan di perpustakaan yang 
kita kelola.  
 

Dokumen hasil K-Capturing 
disimpan di portal KM dan 
perpustakaan 

 

Dari 2015 kita sudah bikin media chanelling atau 
video chanelling. Perkembangan dokumen 
pengetahuan luar biasa, dulu kita main di text, 
dokumen, bentuk pdf tapi tidak semua pengetahuan 
bisa didokumentasikan melalui text.  

Perkembangan dokumen 
pengetahuan PLN 
meningkat pesat 
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Tabel 4.8 (Lanjutan) 
Inf. Informasi Makna 

4 

Ada pengetahuan yang cukup representatif jika 
direkam melalui video. Bagi orang lapangan, 
misalnya membetulkan trafo, transfer knowledge nya 
lebih mudah lewat ketemu langsung tatap muka dan 
melalui video. Mulai membuka baut nya dll. Kan 
susah kalau dijelaskan lewat text terkait membuka 
baut, lebih mudah lewat praktek atau visual 

Pemilihan metode transfer 
pengetahuan yang akan 
disimpan dalam portal KM 
memerlukan perhatian 
khusus 

 
Sekarang kita sedang mengupayakan ada video 
chanelling dalam portal KM. 

Portal KM PLN terus 
diperbaharui 

 

Portalnya mau diperbaharui. Media chanelling cuma 
salah satu konten, sekarang masih direncanakan 
dengan STI (Satuan Teknologi Informasi) terkait 
pembaharuan portal 

 
Sumber: Data diolah 
 

Teknologi memegang peranan penting dalam proses KM. 

Teknologi menjadi penghubung serta media penyimpanan yang sangat 

strategis bagi PLN yang memiliki 54 unit yang tersebar diseluruh 

Indonesia serta puluhan ribu pegawai dalam usaha peningkatan serta 

percepatan akses pengetahuan. PLN memiliki sebuah portal KM 

(intranet) yang bisa diakses oleh semua pegawai PLN dengan 

memasukkan ID user dan password yang beralamat di kmpln.pln.co.id. 

Proses penyimpanan pengetahuan menjadi salah satu hal penting 

dalam proses KM dimana teknologi memegang peranan strategis 

mengingat tersebarnya unit PLN di seluruh Indonesia.  

Tim KM PLN juga memiliki perpustakaan yang berada di lantai 

dasar kantor pusat dalam upaya menyimpan dokumen PLN. Disana 

banyak buku dengan berbagai macam subjek, hasil penelitian dan karya 

ilmiah serta semua sumber pengetahuan yang bisa diakses dalam 

usaha peningkatan pengetahuan individu. Portal KM kini berada di 

generasi ketiga. Portal generasi 1 (2009-2012) difokuskan pada 

terciptanya sebuah portal, expert system dan e-library, lebih pada 

komunikasi satu arah. Portal generasi kedua (2012-2014) merupakan 
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pembaharuan portal generasi 1 dimana pegawai bisa memberikan 

rating, komentar, pertanyaan serta bisa digunakan diskusi dan review. 

Portal generasi ketiga (2015) mulai ditambahkan media chanelling. 

Konten audiovisual seperti video mulai ditambahkan, tampilannya akan 

dibuat seperti Youtube meskipun belum maksimal 

Gambar 4.9 

Screenshot Portal KM PLN 

 

 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 

 

Portal KM masih terus diperbarui terkait dengan semakin 

berkembang pesatnya teknologi informasi. Penambahan konten menjadi 

salah satu hal yang terus diupayakan. Selain portal KM, PLN juga 

memiliki berbagai aplikasi yang digunakan dalam rangka mempercepat 

serta mempermudah proses bisnis sehari-hari. Portal KM merupakan 

saah satu portal utama dalam rangka peningkatan pengetahuan internal 

PLN. 

Proses terakhir adalah pengaplikasian manajemen pengetahuan 

sebagaimana pernyataan informan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.9 
Informasi Kunci Aspek Process (Knowledge Application) KM PLN 

Inf. Informasi Makna 

1 

Kegiatan KM diaplikasikan diseluruh unit PLN. Kita 
yang di KM pusat sebagai evaluator, memastikan 
apakah kegiatan KM diaplikasikan dengan baik atau 
tidak 

KM pusat sebagai 
evaluator implementasi KM 

 
Penanggungjawab KM ya GM di tiap unit. Nah 
nantinya mereka akan dibantu oleh fasilitator KM”. 

GM sebagai 
penanggungjawab 
implementasi KM 

3 
KM diimplementasikan disemua unit PLN. Total ada 
54 unit kita yang menjalankan KM dan dibagi 
menjadi beberapa cluster.” 

KM diaplikasikan diseluruh 
unit PLN 

4 

KM diterapkan di 54 unit. Kalau di anak perusahaan 
kan punya manajemen sendiri, meskipun ikut 
holding company PLN, mereka punya aturan main 
KM, approach, desain program sendiri. Intinya 
mereka juga melakukan KM. Mulai tahun ini, mereka 
diawasi oeh PLN pusat 

KM diterapkan baik di unit 
maupun anak perusahaan 
PLN 

 

Pelaku KM di PLN adalah semua orang. Jadi ada 
istilah di KM itu tujuan KM di PLN adalah membuat 
PLN menjadi organisasi pembelajar (tercantum 
dalam tata nilai PLN). Yang bertanggungjawab 
adalah semua pegawai, istilahnya yang kita kenal 
knowledge worker (orang yang menggunakan 
pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan).Siapa 
yang bertanggungjawab atas implementasi KM? 
Seluruh GM/pimpinan unit itu adalah 
penanggungjawab KM. GM baik dipusat maupun 
unit yang nantinya akan dibantu oleh fasilitator KM. 
Jadi memfasilitasi semua kegiatan KM (tertera 
dalam tata kelola) 

Seluruh pegawai 
bertanggungjawab dalam 
mengimplementasikan KM 
di PLN sebagai organisasi 
pembelajar 

Sumber: Data diolah 

Kegiatan KM diimpelementasikan di 54 unit PLN yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Semua kebijakan terkait KM ditetapkan oleh KM 

pusat mulai dari perencanaan, pengorganisir, pelaksanaan serta 

pengawasan. Sedangkan untuk 11 anak perusahaan PLN, anak 

perusahaan tersebut juga menjalankan proses KM tetapi tidak diatur 

oleh KM pusat sebagaimana unit. Hal ini dikarenakan anak perusahaan 

memiliki manajemen sendiri dan menggunakan pendekatan KM yang 

berbeda. Kegiatan implementasi KM lebih ditekankan pada unit PLN. 

Semua individu yang ada di PLN memiliki tanggungjawab yang sama 

dalam menjalankan kegiatan KM terkait dengan pandangan PLN yang 
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menganggap sumber daya manusianya sebagai knowledge worker 

yakni orang yang menggunakan pengetahuan dalam rangka 

melaksanakan pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan tata nilai PLN 

sebagai organisasi pembelajar dimana belajar dan beradaptasi secara 

berkelanjutan, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berinovasi 

merupakan suatu keharusan dalam usaha mencapai visi PLN dan 

berlaku untuk semua individu yang berada dalam lingkup perusahaan. 

Aspek teknologi dibahas dengan aspek penyimpanan 

pengetahuan karena teknologi tidak dapat dipisahkan dalam setiap 

kegiatan dan proses bisnis PLN. Sebagai tambahan informasi, peneliti 

menggali informasi terkait peran dan fungsi KM sebagaimana 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 
Informasi Kunci Peran dan Fungsi KM PLN 

Inf. Informasi Makna 

1 

KM  merupakan fasilitator yang menjembatani setiap 
unit dalam lingkup PLN. Nah dalam proses kerjanya, 
tim KM berpedoman dari SK Direksi dan Surat 
Edaran terkait pembentukan tim KM di setiap unit 
PLN. Tugas utama bidang KM adalah menjaga agar 
jangan sampai pengetahuan yang dimiliki oleh 
karyawan  dan pakar di PLN hilang. Mengutip kata-
kata dari Pak bagus selaku Kadiv HCMS, KM ini 
ibarat kendaraan, semisal kemarin ada unit K3L 
yang meminta difasilitasi terkait makin meningkatnya 
kecelakaan kerja dilapangan yang menimpa pekerja 
baru. Disini kita (tim KM) memfasilitasi untuk 
membiasakan yang benar, bukan membenarkan 
yang biasa. Beda lho ya kedua hal itu. Kita juga 
sebagai pengawas dalam mengukur kinerja KM di 
semua unit dengan menggunakan OCR dan KPI. 

Sebagai fasilitator dan 
evaluator 

3 

 
Selain sebagai perencana, fasilitator dan evaluator, 
kita (KM)  juga berperan sebagai 
pelaksana/eksekutor. Banyak kegiatan dimana kita 
menjadi pelaksananya juga, contohnya KM Outlook 
kemarin. 
 

KM sebagai perencana, 
fasilitator, evaluator dan 
eksekutor 
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Tabel 4.10 (Lanjutan) 
Inf. Informasi Makna 

4 

Planning: bagaimana KM membantu organisasi 
dalam merencanakan organisasi. Di PLN ada 
direktorat perencanaan sistem, korporat, manajemen 
resiko, misalnya dari Rensis (Rencana Strategis) 
merencanakan kebutuhan ketenagalistrikan minimal 
10 tahun, diterjemahkan oleh RKO menjadi 5 
tahunan, kemudian menjadi tahunan dan dituangkan 
di rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). 
Nah KM Pusat mensupport dalam membantu team 
perencanaan strategik dengan menggunakan PLN 
Outlook kemarin. Sesederhana itu. Organizing : 
terkait bagaimana KM membantu mulai orang 
merekrut sampai nanti mau pensiun. Bagaimana kita 
menyediakan serta mengelola agar knowledgenya 
tetep berkesinambungan. Actuating : Siapa yang 
melakukan eksekusi? Nah ini ada direktorat 
pengembangan regional, kalau dulu ada direktorat 
operasi, yang melakukan proses bisnis mulai dari 
pembangkit, transmisi sampai distribusi. Bagaimana 
mereka menjalankan proses bisnis dan pengetahuan 
apa yang dibutuhkan? Kita bisa masuk disitu, 
pengetahuan terkait bagaimana mengoperasikan 
proses bisnis itu. Controlling : Kita sebagai 
pengawas, kita membuat desain, jadi divisi HCMS ini 
adalah sebagai evaluator dan desainer yg membuat 
kebijakan. Nah implementasinya ada di unit. Karena 
di holding company dimana yang membuat segala 
kebijakan ada di kita. Peran kita membuat desain 
untuk mendapatkan pengetahuan strategik. KM yang 
membuat desain bagaimana siklus dari POAC dapat 
berjalan” 

KM menjalankan fungsi 
manajemen (POAC) 

Sumber: Data diolah 

Dari pernyataan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa KM 

memiliki peran vital dalam organisasi berbasis pengetahuan seperti PLN 

terkait peran dan fungsi yang dapat masuk ke semua lini. Selain itu, KM 

menjadi jembatan penghubung antar semua satuan, divisi serta unit 

PLN dalam proses menjaga keberlangsungan pengetahuan individu, 

kelompok, organisasi unit dan korporat. Hal ini dimaksudkan agar 

pengetahuan yang ada dapat terkelola dengan baik dan tidak hilang, 

sehingga akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Fungsi utama 

KM yang bisa digarisbawahi dari pernyataan diatas adalah untuk 

menyediakan pengetahuan strategis, yang dapat diakses oleh orang-
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orang strategis dalam rangka menghasilkan keputusan strategis. Proses 

mendapatkan pengetahuan strategis dapat melalui beberapa cara yakni 

internal dan eksternal. Internal melalui para ahli yang memiliki 

pengalaman serta pengetahuan lebih dalam lingkup internal PLN, 

sedangkan eksternal dengan mendatangkan ahli diluar PLN yang terkait 

dengan pengetahuan apa yang ingin didapatkan seperti yang dilakukan 

dalam PLN Outlook sebagai upaya mendapatkan pengetahuan 

strategis. 

Kunci utama dari pandangan berbasis pengetahuan adalah 

penciptaan nilai yang muncul dari keefektifan komunikasi dan transfer 

pengetahuan tacit/eksplisit antar individu kedalam dua arah, internal dan 

eksternal. Dari hasil transkrip wawancara, observasi serta review 

dokumen serta website korporat PLN terkait program maupun kegiatan 

yang diimplementasikan di PLN akhirnya didapatkan tiga tema terkait 

transfer pengetahuan yakni (1) transfer pengetahuan individu (2) 

transfer pengetahuan internal, dan (3) transfer pengetahuan eksternal 

(pelanggan, mitra kerja, pesaing, investor, masyarakat, media massa, 

pemerintah, institusi pendidikan/organisasi profesi, penegak hukum). 

Tabel 4.11 
Informasi Kunci KBV Antar Individu 

Inf. Informasi Makna 

1 
Kalau transfer knowledge antar individu banyak. Ada 
K-sharing, CoP itu, K-Cafe, portal KM 

Banyak program terkait 
peningkatan pengetahuan 
individu 

3 
Banyak banget kalau di kita baik di pusat maupun di 
unit, misalnya aja CoP 

Contoh program knowledge 
transfer individu adalah 
CoP 

4 

Antar individu di program kita ya CoP itu, mulainya 
kan dari individu ke individu, kalau program 
lengkapnya bisa dilihat di framework SECI yang 
cakram itu lebih komprehensif lagi 

Knowledge transfer antar 
individu tertera dalam SECI 

Sumber : Data diolah 
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Dari pernyataan diatas dan framework program KM dan program 

PLN, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kegiatan terkait peningkatan 

pengetahuan antar individu daam lingkup organisasis PLN adalah 

sebagai berikut: 

a) Community of Practice (CoP), menjadi kegiatan berbagi pengetahuan 

utama baik di pusat maupun unit yang sudah diatur ketentuan dan 

keberadaannya sesuai dengan SK Direksi dalam rangka 

mengoptimalkan pengetahuan pegawai. CoP sendiri dibentuk atas 

dasar sukarela dari karyawan yang memiliki ide atas permasalahan 

yang muncul terkait pekerjaan sehari-hari, pengetahuan baru yang 

ingin dikembangkan atau bahkan inovasi yang didorong dan dikelola 

oleh unit. 

b) K-Sharing Online & Offline, dilakukan baik secara online (biasanya 

melalui grup whatsapp, line, BBM atau media sosial lainnya) maupun 

offline (melalui tatap muka, stand meeting, workshop, diklat dan 

kegiatan lainnya) didalam lingkungan organisasi PLN. 

Gambar 4.10 

K-Sharing Bidang KM 

  
  
 Sumber : Dokumentasi Peneliti (2017) 

 
c) K-Cafe, dilakukan dengan berkumpul dengan berdiskusi di luar 

organisasi PLN secara langsung (ngopi bersama rekan sejawat). 
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d) E-Discussion, mekanismenya hampir sama seperti k-sharing online 

yakni diskusi melalui media online.  

e) LIKE (Learning, Innovation Knowledge and Exhibition) merupakan 

event besar untuk memperingati hari jadi PLN per 27 Oktober dengan 

serangkaian kegiatan seperti festival, pameran, seminar, worskhop 

dan kegiatan lain yang dilakukan selama satu minggu penuh. 

f) K-Repository 

g) Koordinasi dengan forum 

h) Portal KM 

i) E-Learning, yang dilakukan di lingkungan PLN dilakukan melalui 

berbagai aplikasi yang didesain sebagai sarana pembelajaran bagi 

karyawan, berikut contohnya: 

Gambar 4.11 

Screenshot KM Library 

 

Transfer pengetahuan dari individu ke internal organisasi dilakukan 

melalui banyak cara sesuai dengan pernyataan informan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.12 
Informasi Kunci KBV Individu - Internal 

Inf. Informasi Makna 

1 
Dari individu ke internal organisasi ya, ada. 
Contohnya seperti PLN Idea Conference yang 
digagas oleh Mbak Eka itu, Lomba Karya Inovasi 

Banyak program terkait 
peningkatan pengetahuan 
individu ke internal 
organisasi 

3 
Individu ke internal contohnya festival budaya 
perusahaan 

Contoh program knowledge 
transfer individu ke internal 
adalah festival budaya 

Sumber : Data diolah 

 

Dari pernyataan informan didapat kesimpulan terkait program PLN 

Idea Conference, Lomba Karya Inovasi (merupakan perlombaan 

internal PLN tiap tahunnya dalam menghasilkan inovasi berupa 

produk yang dibagi dalam beberapa kategori yakni kategori 

pembangkit, transmisi dan distribusi, technical supporting, non 

technical supporting aplikasi, serta non technical supporting 

manajemen yang dikelola oleh PLN PusLitBang dan dimonitor oleh 

divisi EPP melalui seleksi makalah dari unit PLN) dan Festival 

Budaya Perusahaan.  

Transfer pengetahuan dari individu ke eksternal organisasi 

dilakukan melalui banyak cara sesuai dengan pernyataan informan 

berikut: 

Tabel 4.13 
Informasi Kunci KBV Individu - Eksternal 

Inf. Informasi Makna 

1 

Kalau di unit ada yang namanya TMP (Tingkat Mutu 
Pelayanan) serta SLA (Service Level Agreement) 
bagi pelanggan premium dengan beberapa kategori. 
SLA untuk pelanggan premium ada 5 kategori 
tingkatan, (silver, gold) termasuk didalamnya ada 
edukasi kepada si pelanggan terkait produk. TMP 
ditempel dikantor rayon, kecepatan penyambungan 
ada di setiap loket pelayanan. Belum lagi brosur, 
spanduk dll itu kan bagian dari knowledge semua 

Banyak program terkait 
peningkatan pengetahuan 
individu ke eksternal 
organisasi 

3 
Individu ke eksternal Contohnya MSF (Multi Level 
Stakeholder).” 

Salah satu contoh program 
knowledge transfer individu 
ke eksternal adalah multi 
level stakeholder 

Sumber : Data diolah 
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Dari pernyataan informan didapat kesimpulan terkait mengedukasi 

pelanggan dan masyarakat terkait layanan PLN seperti TMP dan SLA 

di level unit yang bisa dipilih sesuai dengan kategori dan kebutuhan 

masyarakat tentunya dengan pelayanan yang berbeda di setiap 

levelnya. 

Transfer pengetahuan dalam lingkup internal organisasi dilakukan 

dalam upaya meningkatkan pengetahuan individu dalam lingkup 

internal PLN agar memperoleh pengetahuan baik dari sumber 

internal maupun eksternal yang dibagi berdasarkan kriteria 

penggolongan transfer pengetahuan dalam pandangan berbasis 

pengetahuan. Transfer pengetahuan dari internal organisasi ke 

individu dilakukan melalui beberapa kegiatan sesuai dengan 

pernyataan informan berikut: 

Tabel 4.14 
Informasi Kunci KBV Internal - Individu  

Inf. Informasi Makna 

1 

Dari internal ke individu banyak contohnya. Semisal 
sertifikasi kompetensi, workshop, diklat, beasiswa. 
Biasanya yang memprogram dari divisi 
pengembangan talenta sana 

Banyak program terkait 
peningkatan pengetahuan 
internal ke individu 
organisasi 

3 Contohnya mentoring, coaching banyak sih 

Salah satu contoh program 
knowledge transfer internal 
ke  individu adalah 
mentoring, coaching 

Sumber : Data diolah 

 

Dari pernyataan informan didapat kesimpulan terkait beberapa 

program terkait pendidikan dan pelatihan yang dirancang oleh 

organisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan individu 

melalui serangkaian acara diklat, workshop, sertifikasi kompetensi. 

Executive and senior specialist education juga diberikan bagi level 

manager. 
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Transfer pengetahuan dari internal organisasi ke pihak 

eksternal dilakukan melalui beberapa kegiatan sesuai dengan 

pernyataan informan berikut: 

Tabel 4.15 
Informasi Kunci KBV Internal - Eksternal  

Inf. Informasi Makna 

1 
Dari internal ke eksternal misalnya kita ada layanan 
publik, web PLN, layanan online juga ada terkait 
pemasangan baru listri, penambahan daya 

Banyak program terkait 
peningkatan pengetahuan 
internal ke eksternal 
organisasi 

3 
Ada banyak banget, misalnya PLN 123, 
benchmarking juga bisa seperti kemarin kita ada 
kunjungan dari Malaysia 

Salah satu contoh program 
knowledge transfer internal 
ke eksternal seperti 
benchmarking 

4 Divisi niaga punya call center 123, fb, twitter 

Transfer pengetahuan dari 
internal ke eksternal 
banyak ditangani divisi 
niaga 

Sumber : Data diolah 

 

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan terkait 

beberapa program informatif kepada pihak eksternal seperti: 

a) Website corporate PLN, bisa diakses di www.pln.co.id yang 

berisi semua informasi terkait PLN dan informasi terkait proyek 

35.000MW dapat diakses oleh masyarakat dan pihak eksternal 

yang berkepentingan. Dalam laman utama terdapat pilihan 

informasi terkait layanan penyambungan baru online, layanan 

perubahan daya dan penyambungan sementara, serta listrik 

pintar PLN 

b) Benchmarking, kegiatan saling bertukar informasi melalui 

kunjungan kerja. Beberapa saat lalu, divisi HCMS menerima 

kunjungan dari pihak Malaysia dalam rangka benchmarking 

terkait aplikasi kinerja yang digunakan di PLN yakni SIMKP 

(Sistem Informasi Manajemen Kinerja Pegawai). 

http://www.pln.co.id/
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c) Contact Center 123 yang bisa diakses selama 24 jam penuh 

untuk menerima layanan pelanggan 

d) Media sosial seperti Facebook (PLN123), Twitter (@pln_123), 

serta akun Youtube 

e) Warta PLN, informasi terkait siaran pers, galeri foto, video, serta 

kegiatan internal PLN di seluruh nusantara dapat diakses di 

sitemap media dalam www.pln.co.id serta dalam sitemap 

layanan informasi terkait informasi publik dan keterbukaan 

informasi publik (terdapat juga formulir yang bisa didownload 

terkait permintaan informasi publik) 

f) E-recruitment, informasi terkait kegiatan joint rekrutmen dengan 

universitas (direct shopping) dapat diakses dalam website PLN di 

www.pln.co.id dalam sitemap karier yang akan dilanjutkan ke 

menu terkait perekrutan pegawai 

g) Program Bina Lingkungan (PBL), informasi terkait kegiatan PLN 

untuk masyarakat (Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan 

Bina Lingkungan (PBL), program Partisipasi Pemberdayaan 

Lingkungan (P3L), Program Kemitraan (PK), serta lingkungan 

hidup  

Semua program dan informasi diatas dapat diakses pada website 

korporat PT PLN (Persero) pada laman www.pln.co.id dan pilih 

sesuai sitemap yang dibutuhkan untuk mengetahui informasi lebih 

lanjut. Tampilan website korporat PLN ditampilkan pada gambar 

4.12 berikut ini: 

 

 

 

http://www.pln.co.id/
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Gambar 4.12 

Screenshot Website Corporate PLN (Sumber : www.pln.co.id) 

 

 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 

 

Transfer pengetahuan antar internal organisasi PLN dilakukan 

melalui beberapa kegiatan sesuai dengan pernyataan informan 

berikut: 

Tabel 4.16 
Informasi Kunci KBV Antar Internal  

Inf. Informasi Makna 

1 
Kalau transfer pengetahuan antar internal kita 
biasanya pakai portal KM itu 

Portal KM sebagai media 
transfer pengetahuan 
internal 

4 
Program KM itu rata-rata didesain untuk internal, 
baik individu ke internal ataupun sebaliknya 

Program KM lebih didesain 
pada internal organisasi 

5 
Transfer knowledge antar internal kita ada banyak 
sih, rata-rata lewat aplikasi online semacam AMIO, 
PMO 

Transfer pengetahuan 
antar internal banyak 
dilakukan melalui aplikasi 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa 

proses transfer pengetahuan antar internal organisasi PLN lebih 

banyak menggunakan dukungan teknologi informasi melalui 

disediakannya aplikasi online seperti portal KM dan AMIO (Aplikasi 

Manajemen Inovasi Online), PMO (Project Management Office) 

http://www.pln.co.id/
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mengingat banyak dan tersebarnya unit PLN di seluruh Indonesia 

serta demi keefektifan dan kecepatan penerimaan informasi agar 

penerimaan informasi dapat dilakukan secara merata melalui 

berbagai aplikasi tambahan yang ada dilingkup internal PLN seperti 

contoh pada gambar berikut: 

Gambar 4.13 

Screenshot AMIO 

 
 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 
 

 

Transfer pengetahuan terhadap lingkup eksternal organisasi dilakukan 

dalam upaya meningkatkan pengetahuan pihak eksternal dan membina 

hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra kerja, pesaing, investor, 

masyarakat, media massa, pemerintah, institusi pendidikan/organisasi 

profesi, penegak hukum). Transfer pengetahuan dari pihak eksternal ke 

individu PLN dilakukan melalui beberapa kegiatan sesuai dengan 

pernyataan informan berikut: 
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Tabel 4.17 
Informasi Kunci KBV Eksternal - Individu 

Inf. Informasi Makna 

1 

Transfer pengetahuan dari eksternal ke individu 
contohnya ya PLN Outlook kemarin itu, nah tanggal 
8-9 Agustus kita juga ada KM Summit di Yogyakarta. 
Dari diklat dan sertifikasi juga bisa jika 
mendatangkan pihak luar 

Banyak program dirancang 
dalam transfer 
pengetahuan eksternal – 
individu seperti PLN 
Outlook 

3 
Expert system itu salah satu contoh dari eksternal ke 
individu 

Expert System seagai 
salah satu kegiatan transfer 
pengetahuan eksernal – 
individu 

4 
Apa yaa,, oh iya ada SME (Subject Matter Expert) 
sebagai sarana peningkatan pengetahuan individu 

SME sebagai salah satu 
kegiatan transfer 
pengetahuan eksernal – 
individu 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa 

proses transfer pengetahuan dari pihak eksternal ke individu dilakukan 

melalui banyak program seperti PLN Outlook, SME / Subject Matter 

Expert serta Expert System dengan mendatangkan pembicara dari luar 

serta melalui diklat dan sertifikasi yang melibatkan pihak luar. Tanggal 8-

9 Agustus juga dilangsungkan KM Summit 2017 sebuah acara tahunan 

terkait KM yang diadakan oleh KMSI (Knowledge Management Society 

Indonesia)yang bekerjasama dengan SBM ITB, PT Rekayasa Industri 

dan Knoco Indonesia yang dilangsungkan di Hotel Royal Ambarrukmo 

Yogyakarta dengan tema “Knowledge Management Intervention in 

Creating a Sustainable Business” sebagai salah satu kegiatan berbagi 

pengetahuan dari pihak eksternal ke individu dimana PLN menjadi salah 

satu sponsor utama dan sebagai plenary speaker dengan topik “KM 

Benefits for Business” dalam kegiatan tersebut. Acara tersebut juga 

dihadiri oleh para guru besar SBM ITB dan pakar KM Indonesia yakni 

Prof. Jann Hidajat serta praktisi dan pakar KM dari Singapura (Patrick 

Lambe) dan Inggris. 
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Transfer pengetahuan dari pihak eksternal ke internal PLN dilakukan 

melalui beberapa kegiatan sesuai dengan pernyataan informan berikut: 

Tabel 4.18 
Informasi Kunci KBV Eksternal - Internal 

Inf. Informasi Makna 

1 
Transfer pengetahuan dari eksternal ke internal 
contohnya ya benchmarrking itu. Kita kemarin ke 
Telkomsel, BCA dan Unilever 

Transfer pengetahuan 
eksternal – internal 
dilakukan melalui 
Benchmarking 

4 
Bisa di Contact Center PLN 123, website corporate 
PLN juga sepertinya bisa juga 

Website korporat sebagai 
media eksternal ke internal 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan pernyataan informan, kegiatan yang dilakukan terkait 

transfer pengetahuan dari pihak eksternal ke internal dapat dilakukan 

melalui: 

a) Benchmarking, kunjungan kerja yang telah dilakukan yakni 

benchmarking ke BCA, Telkomsel dan Unilever 

b) Contact Center PLN 123 merupakan bentuk komunikasi dua arah 

yang bisa digunakan oleh pihak eksternal 

c) Website Corporate PLN di www.pln.co.id dimana di sitemap 

stakeholder tercantum kontak informasi yang dapat dihubungi selain 

dari media center PLN. Informasi terkait Request for Meeting (form 

online yang bisa diisi bagi pihak eksternal dan pihak terkait lainnya), 

informasi terkait laporan tahunan, laporan statistik, RUPTL, investor 

presentation, pengadaan barang/jasa (dapat diakses dalam link e-

procurement PLN), dokumen ESSA (Environmental and Social 

System Assessment), Independent Power Producers, LARP 500 KV 

Jawa Bali Crossing, Inovasi dan Penghargaan, serta LHKPN 

(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).  

 

http://www.pln.co.id/
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Kegiatan transfer pengetahuan antar pihak eksternal PLN tersirat 

dalam pernyataan informan berikut: 

Tabel 4.19 
Informasi Kunci KBV Antar Eksternal  

Inf. Informasi Makna 

1 
Transfer pengetahuan antar eksternal contohnya ya 
benchmarrking itu.  

Transfer pengetahuan 
antar eksternal dilakukan 
melalui Benchmarking 

4 

Apa ya, MAKE itu bisa jadi ajang transfer 
pengetahuan antar pihak eksternal. Sejauh ini kita 
belum memetakan ke arah antar pihak eksternal. 
Kita lebih banyak dari individu sama internal 

MAKE sebagai ajang 
transfer pengetahuan 
eksternal 

Sumber : Data diolah 

 

Dari pernyataan informan, sejauh ini kegiatan transfer 

pengetahuan antar pihak eksternal yang berhasil diidentifikasi adalah 

MAKE (Most Admirable Knowledge Enterprise) Award yang 

diselenggarakan oleh Dunamis Foundation dimana ajang tersebut 

mempertemukan banyak organisasi berbasis pengetahuan di Indonesia 

seperti PT Pertamina, United Tractor, Unilever serta perusahaan besar 

lainnya yang mengimplementasikan manajemen pengetahuan dan 

memandang pekerjanya sebagai knowledge worker. Ajang ini 

diselenggarakan di tingkat nasional dan Asia tiap tahunnya. 

Berdasarkan pandangan berbasis pengetahuan (knowledge based 

view) yang menekankan knowledge transfer atau berbagi pengetahuan 

sebagai faktor utama formulasi strategi dalam rangka meraih 

keunggulan kompetitif berdasarkan tiga aspek yakni kompetensi 

individu, struktur internal dan struktur eksternal, berikut digambarkan 

framework yang mengacu pada kerangka Sveiby dan hasil identifikasi 

program KM berbasis KBV di PT PLN (Persero) dalam gambar berikut: 
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Gambar 4.14 

Framework Knowledge Based View PLN Mengacu Pada Kerangka KBV 

Sveiby 

 

 Sumber : Data Primer) (2017) 

 

 Berdasarkan kerangka diatas, program KM diidentifikasi 

sedemikian rupa sesuai dengan kriteria transfer pengetahuan yang 

dikemukakan oleh Sveiby (2001) meliputi aspek individu, internal dan 

eksternal organisasi. Selama ini, program KM lebih fokus pada 

peningkatan pengetahuan antara individu dan struktur internal PLN. 

Sehingga transfer pengetahuan struktur eksternal lebih pada divisi lain 

yang terkait dengan pihak eksternal seperti pelanggan (Divisi Niaga), 

stakeholder (Satuan Komunikasi Korporat) serta divisi lain yang jobdesc 

nya memang sudah disesuaikan. 
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Perubahan dinamika terkait keunggulan kompetitif menjadikan 

pergeseran paradigma terkait aset tangible seperti gedung, aset, dan 

lainnya menjadi aset intangible seperti pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman dan lainnya menjadi faktor keunggulan kompetitif utama bagi 

organisasi yang mana susah untuk replikasi. Dari hasil transkrip 

wawancara, didapatkan empat tema yang berkaitan dengan keunggulan 

kompetitif PLN yakni (1) Knowledge sharing sebagai budaya organisasi, 

(2) KM dalam usaha peningkatan kinerja individu, (3) KM dalam usaha 

peningkatan kinerja organisasi, dan (4) Memaksimalkan peran KM 

 Knowledge sharing yang juga disebut knowledge transfer 

merupakan aspek terpenting dalam knowledge based view. Kegiatan ini 

mencakup struktur internal, eksternal dan individu yang ada di PLN dan 

diterapkan dalam berbagai program KM. Kegiatan terkait knowledge 

sharing sudah menjadi budaya organisasi PLN yang tertuang dalam tata 

nilai PLN sebagai organisasi pembelajar (learning organization) dimana 

salah satu aspeknya adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman yang 

masuk dalam kategori pengetahuan tacit.  

Tabel 4.20 
Informasi Kunci Knowledge sharing Sebagai Budaya Organisasi  

Inf. Informasi Makna 

1 

 
KM sebagai budaya organisasi? Iya. Karena dalam 
budaya PLN ada SIPP (Saling percaya, Integritas, 
Peduli dan Pembelajar). Nah pembelajar itu kan KM. 
Knowledge sharing itu sudah jadi makanan kita tiap 
harinya. Nggak harus formal, secara informal pun 
bisa karena knowledge sharing itu banyak 
bentuknya 

KM menjadi budaya 
organisasi PLN yang 
tersirat dalam budaya PLN 
(Pembelajar) 

3 

 
Iyaa,, meskipun kadang2 orang lebih aware dengan 
inovasi dimana inovasi itu adalah satu produk KM. 
Kalau dari inovasi itu kan kelihatan hasilnya, 
sedangkan KM itu proses jadi orang kurang familiar. 
Jadi cuma orang-orang tertentu yang tau aja. Istilah 
K-sharing, CoP itu sudah mulai membudaya di PLN 
 
 

Istilah KM kurang dikenal 
oleh karyawan 
dibandingkan inovasi 
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Tabel 4.20 (Lanjutan) 
Inf. Informasi Makna 

4 
Secara natural iya, tapi secara strategik kita harus 
pastikan apakah sudah ada prosedur yg mengarah 
kesana 

Diperlukan pengukuran 
terkait KM sebagai budaya 
organisasi 

Sumber : Data diolah 

 

Dari pernyataan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

berbagi pengetahuan sudah melekat dan menjadi budaya perusahaan di 

PLN sesuai dengan pernyataan para informan. Budaya berbagi 

pengetahuan yakni K-sharing sudah membudaya di PLN walaupun 

sebelumnya belum terlalu dipahami karena prosesnya yang hanya bisa 

dirasakan. Hasil dari berbagi pengetahuan yakni inovasi yang merupakan 

aset pengetahuan lah yang lebih sering didengar oleh karyawan di PLN. 

Kegiatan sharing pengetahuan memang sudah berjalan di berbagai unit 

kerja, tetapi harus dipastikan keberlanjutannya melalui kegiatan strategik 

yang mencakup semua lapisan (staf, manajer, pimpinan) dan dilakukan 

secara berkelanjutan. Pembentukan budaya berbagi pengetahuan 

menjadi tugas dan tanggungjawab setiap manajer hingga pimpinan PLN 

agar fungsi utama KM pusat sebagai inisiator dan eksekutor dapat 

berjalan dengan baik. Faktor kepercayaan juga menjadi salah satu aspek 

dalam berbagi pengetahuan yang tersirat dalam nilai budaya PLN yakni 

saling percaya, sehingga dalam budaya berbagi pengetahuan 

kepercayaan berbagi pengetahuan yang dimiliki antar pegawai PLN tidak 

diragukan lagi. 

Kinerja individu PLN diukur melalui KPI (Key Performance Indicator) 

dimana KM menjadi salah satu aspek yang diukur berdasarkan indikator 

knowledge sharing dan inovasi yang dinyatakan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.21 
Informasi Kunci Knowledge Sharing Sebagai Kinerja Individu  

Inf. Informasi Makna 

1 

 
Dari setiap kegiatan harus ada dokumen 
pengetahuannya. Dari sisi kinerja individu ditentukan 
KPI nya dalam kinerja individu yang bersangkutan. 
Tahun ini kita mengadakan PLN Idea Conference. 
Selain itu tiap tahun kita mengadakan ajang inovasi 
karyawan, tahun lalu disebut KNIFE (Knowledge 
sharing, Norm, Innovation, Festival & Exhibition). 
Tahun ini disebut LIKE (Learning, Innovation 
Knowledge and Exhibition). Dari sini kita berusaha 
memberikan reward kepada para pegawai yang 
sudah memberikan karya inovasi bertepatan dengan 
hari ulang tahun PLN pada 27 Oktober nanti. 
Diharapkan setelah adanya ajang ini, hasil karya 
inovasi karyawan ini bisa diuji di PusLitBang (kita 
punya Pusat Penelitian dan Pengembangan) dan 
nantinya bisa dipatenkan 

Pemberian reward 
dilakukan dalam rangka 
apresiasi kinerja individu 
yang aktif dalam kegiatan 
inovasi dan kegiatan yang 
berhubungan dengan 
manajemen pengetahuan 
PLN 

3 

 
Jadi di sistem kita, orang bekerja dinilai tiap 
semester. Individu nya bukan unitnya. Jadi kalau 
mau nambah poin, salah satu poinnya adalah KM. 
Apa yang dinilai? Program KM, K-sharing, CoP, K-
Capturing dsb 

Program K-Sharing dan 
COP sebagai salah satu 
penambah poin kinerja 
individu 

4 

 
Sebenernya ada yang namanya PDP lain, jadi ada 
poin tambahan dari evaluasi kinerja semester 
pegawai. Kinerja diukurnya ada 2, dari sisi 
organisasi dan individu. Di tingkat penilaian individu 
juga ada penilaian selain tugas pokok dan harian 
kita. Diluar itu kita dapat poin dari kegiatan KM 
misalnya CoP 

KM sebagai tambahan poin 
bagi penilaian kinerja 
individu 

Sumber : Data diolah 

 

Dari pernyataan para informan, inovasi merupakan salah satu 

aset pengetahuan PLN dimana individu yang melakukan K-sharing dan 

dapat menciptakan inovasiakan mendapatkan poin tambahan dalam 

KPI individu yang dilakukan tiap semesternya seperti gambar berikut: 

Gambar 4.15 

Inovasi dan K-Sharing Sebagai Bagian Kinerja Individu 
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 Bagi individu yang bergabung serta berkontribusi aktif dalam 

kegiatan K-Sharing, CoP maupun kegiatan terkait berbagi 

pengetahuan dan penciptaan inovasi akan diberikan reward sebagai 

salah satu usaha memotivasi pegawai agar turut berperan aktif dalam 

setiap kegiatan KM yang dijalankan. Pemberian reward dirancang 

melalui program KM seperti PLN Idea Conference dan LIKE (Learning, 

Innovation Knowledge and Exhibition). PLN Idea Conference 

merupakan kegiatan pengumpulan ide melalui call for paperyang 

dibagi berdasarkan tema-tema tertentu untuk karyawan internal PLN 

yang tersebar diseluruh Indonesia yang akan diseleksi oleh juri dari 

satuan terkait misalnya Puslitbang, Pusdiklat dan juri internal lainnya. 

Reward akan diberikan bertepatan dengan hari jadi PLN pada 27 

Oktober melalui serangkaian program LIKE yang akan dilangsungkan 

di Jakarta Convention Center (JCC). 

PLN melakukan pengukuran terkait kesiapan aset intangible 

melalui HCR (Human Capital Readiness) terkait pengukuran kinerja 

individu, OCR (Organizational Capital Readiness) dan produktivitas 

pegawai yang dirancang secara terintegrasi dan berkesinambungan. 

Proses pengukuran kegiatan KM unit masuk dalam sub OCR 

Teamwork sebagaimana dinyatakan oleh para informan berikut: 

Tabel 4.22 
Informasi Kunci Knowledge Sharing Sebagai Kinerja Organisasi 

Inf. Informasi Makna 

1 

 
Dalam mengukur kinerja KM kita di semua unit, kita 
menggunakan OCR (OrganizationCapital 
Readiness) Teamwork dan KPI (Key Performance 
Indicator) yang selalu dievaluasi setiap triwulan 

Kinerja organisasi diukur 
melalui OCR Teamwork 
dan KPI 

3 

 
Organisasi diukurnya lewat KPI, kita memberikan 
juga sih untuk unit dibawah kita terkait dengan KM 
namanya OCR Teamwork. Nah itu kita ukur dan kita 
kasih nilai, bobot dalam penilaian kinerja yang akan 
mempengaruhi kinerja unit.” 

Kinerja organisasi diukur 
melalui OCR Teamwork 
dan KPI 
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Tabel 4.22 (Lanjutan) 
Inf. Informasi Makna 

4 
 
Per triwulan, kita mengevaluasi kinerja tiap unit 
melalui pengukuran OCR Teamwork, lewat MLI juga 

Evaluasi dilakukan per 
triwulan menggunakan 
OCR Teamwork dan MLI 

Sumber : Data diolah 

 

Kesiapan kerja sama (teamwork) adalah kesiapan modal organisasi 

(Organization Capital Readiness / OCR) dalam memastikan proses 

kolaborasi praktis, berbagi ide dan implementasi solusi, berbagi 

pengalaman ataubest practice, pendokumentasian (K-Capturing) dan 

pengorganisasian pengetahuan di unit berjalan dengan baik sehingga 

semua pegawai dapat bekerjasama dalam mendukung tema strategi 

yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja organisasi  dilakukan per tiga 

bulan / triwulan dalam model berikut: 

Gambar 4.16 

KM Sebagai Kinerja Organisasi Unit 

 
 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 

 

Pengukuran dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan 

proses di tingkat unit yang disebut sebagai MLI (Maturity Level Index) 

dan hasil yang disebut KPI (Key Performance Index) yang dicapai, 

dibagi menjadi 5 skala. Kriteria level 1 (satu) untuk kriteria paling 

rendah sampai level 5 (lima) untuk kriteria paling tinggi. Pengukuran 

MLI dilakukan per tiga bulan (triwulan I – IV). Pengukuran dilakukan 
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melalui self assessment berdasarkan pengumpulan fakta atau 

dokumen yang dimiliki unit dan site visit. Untuk saat ini, tingkat 

kematangan KM PLN menuju level 4 sebagaimana dinyatakan dalam 

pernyataan informan dibawah ini 

Tabel 4.23 
Informasi Kunci Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan 

Inf. Informasi Makna 

1 

 
Untuk tingkat kematangan KM kita diukur melalui 
MLI per tw (triwulan). Standar pengukurannya 
didasarkan pada dokumen yang dikirim oleh unit, 
dari situ kita tentukan bobotnya dan kita kategorikan 
masuk dalam level berapa 

Kinerja organisasi diketahui 
melalui tingkat kematangan 
organisasi yang diukur 
melalui MLI 

3 

 
Tingkat kematangan semua unit kalau di rata-rata 
sudah 3 koma sekian. Tiap unit ditentukan 
clusternya. Perbedaan cluster didasarkan 
pencapaian tahun sebelumnya, unit baru yang 
katakanlah belum siap dikasih target yang lebih 
rendah. Jadi ada perbedaan tingkat target antara 
unit mana yang sudah sangat siap, siap dan belum 
siap dalam mengimplementasikan KM 

Tingkat kematangan unit 
PLN berada di nilai rata-
rata 3 koma 

4 

 
Di PLN pusat ya, secara desain terkait tata kelola 
KM, fasilitator ada 2, fasilitator pusat dan unit. Siapa 
yg menilai maturity level pusat, ya fasilitator KM 
pusat. Kita waktu itu step awalnya untuk menilai unit 
dulu. PLN pusat nya belum dinilai tingkat 
kematangan. Acuannya sama yaitu penilaian tingkat 
kematangan manajemen, ya MLI itu. Kalau tingkat 
kematangan KM kita sudah menuju level 4, dimana 
mekanisme yang sudah ada standarnya akan mulai 
dievaluasi. 

Fasilitator KM bertugas 
menilai tingkat kematangan 
organisasi 

Sumber : Data diolah 

 

Dalam bab IV dijelaskan terkait unit PLN dengan clusterisasi unit 

dan target yang diberikan. Terdapat 3 kategori cluster (I,II,III) dimana 

target yang diberikan pada cluster I lebih tinggi dibandingkan cluster 

lainnya. Perbedaan cluster didasarkan atas evaluasi pencapaian 

pada tahun sebelumnya dan evaluasi proses unit dalam mencapai 

target HCR OCR yang ditetapkan. Proporsi bobot skor antara MLI 

dan KPI mengacu pada proporsi bobot skor proses dan hasil Malcolm 
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Balridge. Skala pengukuran maturity level dijelaskan dalam gambar 

berikut: 

Gambar 4.17 

Level Kematangan Proses KM 

 

Pengukuran MLI dilakukan dengan memeriksa dokumen yang 

dikirimkan oleh unit ke dalam aplikasi penilaian kegiatan KM PLN 

dengan aspek penilaian knowledge sharing, CoP, knowledge 

capturing serta inovasi seperti yang ditampilkan pada gambar berikut: 

Gambar 4.18 

Aplikasi Penilaian Kegiatan KM 

 

 Sumber : Data Sekunder PT PLN (Persero) (2017) 
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KM PLN sampai saat ini masih terus berupaya untuk 

memaksimalkan perannya dalam mengelola pengetahuan yang ada di 

PLN mengingat banyaknya sumber daya manusia PLN, serta 

banyaknya unit dan anak perusahaan yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Hal ini tersirat dalam pernyataan informan sebagai berikut: 

Tabel 4.24 
Informasi Kunci Memaksimalkan Peran KM 

Inf. Informasi Makna 

1 

 
Kalau dibilang maksimal rasanya belum, tapi kalau 
upaya untuk memaksimalkan iya. Kita berusaha 
memperbaiki portal, mengusahakan video 
channeling. PLN Outlook juga termasuk. Mencoba 
diskusi dengan divisi terkait ada gak yg bisa 
difasilitasi KM. Kita sedang mengarah kesana 

Tim KM dalam upaya 
memaksimalkan peran 
strategik 

4 

 
Maksimal? Mungkin jawabannya lebih pas gini, 
Target kita adalah semua unit punya tingkat 
kematangan yg paling tinggi, mereka punya kegiatan 
KM yang paling baik untuk diterapkan. Kalau bahasa 
sederhana, KM sekarang tidak diukur seberapa 
banyak mereka melakukan K-sharing, K-capturing 
melainkan seberapa termanage kah KM kita. Semua 
tertuang dan diukur di maturity level. Maturity level 
kita menuju ke 4 sekarang. Jadi sekarang kita lebih 
melihat pada quality-nya bukan pada quantity-nya 

Memaksimalkan Peran 
lebih dalam rangka 
meningkatkan kualitas 
bukan kuantitas 

Sumber : Data diolah 

 
Dari pernyataan informan diatas diketahui bahwa saat ini tim KM 

PLN pusat masih berupaya melakukan perkembangan dari segi 

teknologi informasi yakni portal KM dengan terus memperbaharui 

konten portal melalui video & media chanelling dikarenakan semakin 

cepatnya perubahan teknologi dan diperlukannya media yang tepat 

dalam berbagi pengetahuan dengan karyawan lapangan khususnya 

unit pembangkit dan transmisi. Hal ini dikarenakan tidak semua 

pengetahuan dapat ditranfer dengan baik melalui teks, akan lebih baik 

jika didukung dengan audio serta video terlebih orang lapangan lebih 

mudah memahami dengan praktek langsung. KM PLN masih terus 

berupaya memaksimalkan peran strategik bagi satuan, divisi dan unit 
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yang membutuhkan bantuan dalam memfasilitasi keberlangsungan 

pengetahuan individu dan internal PLN. Perubahan paradigma dengan 

lebih melihat kualitas dibandingkan kuantitas menunjukkan bahwa KM 

PLN terus berbenah untuk mendapatkan pengetahuan terbaik bagi 

seluruh elemen dan pelaku KM di PT PLN (Persero). 

Dalam mengelola pengetahuan PLN yang sangat berlimpah, Tim 

KM  PLN pusat mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi 

melalui pernyataan berikut ini:  

Tabel 4.25 
Informasi Kunci Tantangan KM PLN 

Inf. Informasi Makna 

1 
PLN belum merasakan adanya persaingan, kecuali 
semakin meningkatnya IPP (Independent Power 
Producer). Di tingkat distribusi ada tapi kecil Meningkatnya jumlah 

pembangkit listrik swasta 

5 
Tantangan KM mungkin dari semakin banyaknya 
IPP (Independent Power Producer) 

1 

 
Tantangan menurut saya harus ada informasi sejauh 
mana kesiapan sumber daya energi. Kita hanya 
sibuk memikirkan bagaimana membangun PLTA, 
PLTU, PLTN dan pembangkit tenaga lainnya. 
Namun pertanyaannya adakah yg memikirkan 
berapa tahun lagi ketersediaan energi kita ini? 
Lama-lama kan makin habis 

Kesiapan informasi terkait 
ketersediaan energi 

1 

 
Tantangan KM ya, kalau diskusi hampir setiap hari 
itu makanan kita, apalagi di unit pelaksana, misalnya 
ada gangguan. Langsung diskusi mereka, gak pake 
mana blangko KM nya, kadang lewat telepon, radio. 
Kelemahan kita tidak pandai mendokumentasikan 
(knowledge capturing) 

Kurangnya 
pendokumentasian hasil 

4 

T 
antangan & hambatan? Banyak e... Pertama dari 
definisi, saya yakin KM itu sudah ada dari dulu 
meskipun tidak ada statement KM.Dulu walaupun 
gak ada tupoksi untuk KM, pasti kita melakukan K-
sharing 

KM sudah dilakukan sejak 
belum ada istilah KM 

4 

 
PLN itu kan korporasi besar, mulai dari Sabang-
Merauke. Unit kita besar, konsumen kita beragam, 
struktur organisasi di PLN juga sangat banyak, 
orang-orangnya bervariasi (dari sisi usia ada yg baru 
masuk dan ada yg mau pensiun) dan cara 
berkomunikasinya beda.  

Pemilihan metode transfer 
pengetahuan yang cocok 
menjadi tantangan 
tersendiri yang perlu 
dipikirkan lebih matang 
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Tabel 4.25 (Lanjutan) 
Inf. Informasi Makna 

 

 
Tantangannya kita punya knowledge yg akan 
ditransfer, namun bagaimana kita memilih metode 
knowledge transfer yang cocok untuk menstranser 
knowledge nah itu challenge-nya. Misalnya begini, 
memperbaiki trafo itu cocoknya ditulis, direkam, atau 
disuarakan? Nah itu baru 1 case, beda di 
pembangkit, mesin, nah ini sangat bervariasi. Nah 
bagaimana kita mentransfer knowledge di remote 
area, yang gak ada sinyal, yang harus datang 
langsung ke sungai, angkat tiang dll. Saya pribadi 
pernah bekerja dengan orang di lapangan, naik 
gunung bawa bekal, alat kerjanya Cuma ATK (1 
lembar alat kerja, bolpoin sama GPS). Sudah 
mereka gak mikir lesson learn itu apa, karena 
mereka lebih efektif bekerja dengan cara mereka 

Pemilihan metode transfer 
pengetahuan yang cocok 
menjadi tantangan 
tersendiri yang perlu 
dipikirkan lebih matang 

5 

 
Hambatannya mungkin dari pemahaman PIC KM, 
karena sering terjadinya pergantian PIC KM unit dan 
belum terjadi transfer pengetahuan yang mencukupi 
dari PIC sebelumnya. Sehingga PIC yang baru 
belum memahami bahwa KM itu sebuah proses, jadi 
lebih berorientasi pada mengejar target dari level 
yang kita tetapkan. Semisal dokumen pengetahuan 
sengaja di ada kan tapi aslinya kegiatan K-sharing 
nggak jalan di unit.  

Seringnya pergantian PIC 
tanpa transfer pengetahuan 
yang memadai 

4 

 
Terus dari sisi gap generasi. Tantangannya 
Bagaimana Bapak/Ibu yang mau pensiun, punya 
pengetahuan yg banyak dan skill yang joss gitu terus 
ada temen PLN yang menggantikan. Nah 
menggantikan dari sisi kualitas belum tentu sama. 
Nah bagaimana perusahaan memfasilitasi itu. Jadi 
begini semisal beliau yg mau pensiun, terbiasa 
bertatap muka, gak biasa online dll. Di lain sisi, anak 
baru ini yang akan menggantikan terbiasa dengan 
onine. Nah disini kita dibantu oleh tim budaya 
perusahaan terkait bagaimana kita membuat 
suasana yg mudah untuk transfer knowledge 

Perbedaan gap generasi 
menjadi tantangan tiap 
tahunnya 

1 

 
Struktur KM kita belum terlalu kuat, tim kita cuma 5 
orang untuk mengelola KM se-Indonesia. 54 unit 
dipegang masing-masing dipegang 3 orang (18 unit 
per orang), habis tenaga mereka. Belum lagi unit 
yang kadang terlambat dalam mengumpulkan 
informasi dan dokumen terkait OCR teamwork. 
Makan waktu lama dalam evaluasinya terlebih kita 
kekurangan tenaga. Kemarin kita mengusulkan 
penambahan setingkat DM (Deputi Manager), tapi 
masih dikaji dan ditinjau ulang oleh divisi organisasi 
terkait bobot jabatan agar tidak ada pemborosan. 
Kita kekurangan orang, KM bisa jadi kekuatan yang 
besar dan akan terasa betul manfaatnya 

Struktur divisi KM belum 
kuat ditambah dengan 
kurangnya karyawan 
dibidang manajemen 
pengetahuan PLN 

Sumber : Data diolah 
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Dari hasil pernyataan diatas terdapat beberapa hambatan dan 

tantangan terkait knowledge transfer. Kurangnya transfer pengetahuan 

yang mumpuni dari senior ke junior dapat menyebabkan hilangnya 

pengetahuan strategis (knowledge lost) yang tentunya akan menyebabkan 

beberapa masalah seperti kerugian perusahaan, bertambahnya biaya, 

waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan. 

Pemilihan metode transfer pengetahuan yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi juga sangat mempengaruhi hasil transfer pengetahuan. 

Terlebih dengan beragamnya pengetahuan yang dibutuhkan oleh pegawai 

khususnya pegawai lapangan terlebih yang berada di remote area baik 

yang berada ditingkat pembangkit, transmisi maupun distribusi. Tantangan 

dari segi gap generasi serta remote area juga menjadi salah satu problem 

yang selama ini terus terjadi didalam PLN. 

 Berdasarkan pernyataan informan diatas, terdapat dua sumber 

hambatan dan tantangan yakni internal dan eksternal. Dari segi eksternal 

yakni hambatan yang muncul terkait dengan kesiapan informasi terkait 

ketersediaan sumber daya energi kedepan serta semakin meningkatnya 

jumlah pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Dari 

segi internal yakni terkait knowledge sharing dan knowledge capturing, 

pemilihan metode transfer knowlege yang cocok, perbedaan gap generasi, 

adanya potensi knowledge lost karena rotasi jabatan atau tingkat turnover  

serta struktur organisasi. 

4.5  Temuan Penelitian 

Dari paparan data yang sudah disajikan diatas, ditemukan adanya 

kesamaan makna dari pernyataan informan yang signifikan yang kemudian 



 

105 

dirumuskan menjadi pemaknaan yang sesuai dengan konteks penelitian. 

Selanjutnya dari hasil analisis paparan data direflesikan ke dalam tabel 4.25 

Tabel 4.26 

Temuan Penelitian 

No. 
Fokus 

Penelitian 
Makna Tema 

1. 

Praktik 

Manajemen 

Pengetahuan 

PLN 

Seluruh pegawai 
bertanggungjawab 
dalam 
mengimplementasikan 
KM dengan membentuk 
Community of Practice 
dan berbagi 
pengetahuan di PLN 
sebagai organisasi 
pembelajar 

- Community of Practice 
- Knowledge Creation 

- Knowledge Sharing 

- Portal KM 
- Implementasi KM 

- Peran dan Fungsi KM 

2. 
Knowledge 

Based View 

Berbagai program 
dirancang terkait 
transfer pengetahuan 
dari level individu, 
internal dan eksternal 
yang tergambar dalam 
cakram SECI 

- Knowledge Sharing 
Individu 

- Knowledge Sharing 
Internal 

- Knowledge Sharing 
Eksternal 

3. 

Keunggulan 

Kompetitif 

Terkait KM dan 

KBV 

KM menjadi budaya 
organisasi PLN yang 
tersirat dalam budaya 
organisasi PLN 
(Pembelajar) dimana 
KM menjadi salah satu 
faktor dalam evaluasi 
kinerja individu dan 
organisasi 

- Knowledge Sharing 
Sebagai Budaya 
Organisasi  

- Inovasi Dan 
Knowledge Sharing 
Sebagai Kinerja 
Individu 

- KM Sebagai 
Pengukuran Kinerja 
Organisasi 

- Memaksimalkan Peran 
KM 

 Sumber : Data Primer, diolah (2017) 

Pembahasan tentang pemaknaan dari temuan-temuan tentang tema 

selanjutnya akan membentuk proposisi yang akan dibahas pada bab 

selanjutnya. 
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BAB  V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan data hasil penelitian dan reduksi data yang telah dilakukan 

pada masing-masing informan serta kerangka pikir pada penelitian ini, maka 

selanjutnya pelaksana peneliti menjabarkan pembahasan hasil penelitian serta 

menyusun proposisi berdasarkan pada research question yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai gambaran komprehensif 

tentang knowledge based view dengan penekanan pada knowledge transfer 

terkait dengan praktik manajemen pengetahuan di PT PLN (Persero), yang 

disajikan secara deskriptif. Selain itu, akan dijelaskan pula implikasi dan 

keterbatasan penelitian berdasarkan konteks permasalahan penelitian yang 

diangkat.  

5.1 Deskripsi Narasi dan Tema Praktik Manajemen Pengetahuan PT PLN 

(Persero) 

 

PLN menyadari bahwa kini berada di era pengetahuan dimana faktor 

penentu kesuksesan sebuah perusahaan bukanlah aset-aset intangible 

seperti informasi, kompetensi, citra daln lainnya akan tetapi bergantung pada 

satu hal yakni pengetahuan. Lebih dari itu PLN menyadari bahwa 

pengetahuan yang paling berharga adalah pengetahuan yang ada pada 

masing-masing sumberdaya manusianya. Inilah sebabnya dalam visi PLN 

dinyatakan bahwa potensi sumberdaya manusia menjadi tumpuan dari 

pencapaian perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan 

terpercaya. Saling percaya merupakan prasyarat, integritas menyediakan 

koridor-koridor, dan kepedulian adalah motivasi utama dari berbagi 

pengetahuan dimana menjadikan PLN sebagai organisasi pembelajar. 

Dengan tata nilai tersebut, sudah jelas bahwa PLN sedang menuju kepada 

sebuah organisasi berbasis pengetahuan.  
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Dari hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa 

manajemen pengetahuan memiliki peran strategis bagi PT PLN (Persero) 

dalam mengelola pengetahuan individu pegawai menjadi pengetahuan 

organisasi. Sumber pengetahuan strategis harus dikelola secara strategis 

agar dapat diakses orang-orang strategis untuk menetapkan kebijakan 

strategis. Pengetahuan menjadi aset perusahaan yang harus dikelola secara 

tepat dan serius. PLN berupaya untuk mewujudkan sebuah sistem 

knowledge management yang terintegrasi melalui penyatuan 3 pilar utama 

KM yakni people, process dan technology. Hal ini sesuai dengan teori terkait 

enabler KM yang banyak dikemukakan oleh Edwards (2008) bahwa tiga 

elemen utama dalam KM (people, process, technology) harus seimbang 

agar kegiatan KM dapat berjalan secara efektif. 

Dari segi people atau manusianya, adalah dengan menjadikan 

manajemen pengetahuan (knowledge management/KM) sebagai salah satu 

kriteria dalam pengukuran kompetensi pegawai melalui aktifitas KM yang 

meliputi knowledge sharing, knowledge capturing, community of practice 

(CoP), dan inovasi sebagai bagian dari pengembangan diri pegawai serta 

aset pengetahuan PLN. PLN menekankan adanya Community of Practice 

(CoP) sebagai aspek utama. PLN mendefinisikan CoP sebagai sebuah 

komunitas yang terdiri dari sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan 

dan minat yang sama atas suatu masalah dan berusaha belajar bersama 

untuk memperoleh pemecahannya. CoP menjadi landasan yang penting 

bagi KM bukan hanya di PLN, tapi juga di seluruh dunia. Hal ini disebakan 

CoP berfokus pada pertukaran pengetahuan tacit dari individu ke individu 

lainnya. Pembentukan community of practice (CoP) yang diwajibkan di 

setiap unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bentuk 

pengelolaan sumber knowledge strategis. Melalui CoP inilah pengetahuan 
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dari individu dapat tersalurkan ke tingkat organisasi unit pelaksana hingga 

menjadi aset pengetahuan organisasi korporat PLN yang berupa inovasi, 

SOP (Standar Operasional Prosedur), best practice serta lesson learn. CoP 

dapat dilakukan secara tatap muka maupun online melalui portal KM PLN. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Smith (2000) 

terkait Oilex yang memperoleh keuntungan dari pengalaman individu yang 

ditransformasikan menjadi CoP dan juga Yosua (2015) bahwa CoP akan 

sangat efektif dalam proses transfer pengetahuan. Dalam CoP terdapat 

seorang suksesor yang memiliki tingkat keahlian dan pengalaman lebih 

dibanding anggota lainnya. Tujuan dibentuknya CoP disesuaikan dengan 

tujuan strategis organisasi sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh 

Bardon (2015). 

Dari segi process, PLN telah membuat kebijakan-kebijakan sebagai 

pelaksanaan aktifitas kegiatan KM beserta tata caranya. Manajemen 

pengetahuan dimulai dari penciptaan pengetahuan (knowledge creation) 

yang banyak dikenal melalui model SECI (Socialization, Externalization, 

Combination, Internalization) yang menjelaskan konsep konversi 

pengetahuan dari tacit ke eksplisit yang akhirnya menjadi tacit lagi yang 

akan terus berputar secara berkesinambungan. PLN mengadopsi model 

SECI (Nonaka) ini dalam menggambarkan kegiatan utama KM PLN. 

Knowledge creation dijabarkan menjadi berbagai program dan kegiatan yang 

dibangun diatas konsep enabler manajemen pengetahuan (people, process, 

technology). Kegiatan ini dirancang sedemikian rupa agar semua sumber 

knowledge dapat diakses semua orang dalam lingkup internal organisasi 

untuk menghasilkan inovasi. Proses dinamis dan berkesinambungan dari 

SECI berakar dari tingkah laku individu, iklim keterbukaan dan kepercayaan 
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antar individu yang menjadikan pengetahuan tacit dapat diciptakan, 

dibagikan dan digunakan dalam proses inovasi.  

Proses selanjutnya yakni adalah penyimpanan pengetahuan 

(knowledge storage) yang juga dikenal sebagai knowledge capturing. 

Knowledge capturing merupakan pendokumentasian atau akuisisi 

pengetahuan dan pengalaman dari pegawai yang telah diakui senioritas 

keahian sesuai dengan bidangnya. Alasan dilakukannya dokumentasi 

pengetahuan adalah untuk mengantisipasi hilangnya pengetahuan 

(knowledge lost) serta gap generasi (perbedaan pengetahuan antara senior 

dan junior).  Hal ini sejalan dengan Edwards (2008) untuk segera mengatasi 

masalah generasi terkait masalah knowledge transfer. PLN mengatasi 

permasalahan gap generasi dengan menggandeng divisi budaya 

perusahaan. Alur proses penyusunan knowledge capturing adalah dengan 

memilih pengetahuan kritikal yang akan didokumentasikan, penentuan 

pegawai maupun SME (Subject Matter Expert) yang cocok dijadikan sebagai 

narasumber, penentuan metode pendokumentasian proses penulisan, 

penyuntingan serta validasi dan diakhiri dengan penyebarluasan hasil 

knowledge capturing. Hasil knowledge capturing dapat berupa tulisan, video 

maupun audio dan harus disimpan serta disebarluaskan melalui portal KM 

maupun perpustakaan sebagai sarana penyimpanan dokumen baik berupa 

softcopy maupun hardcopy. 

Setelah knowledge capturing, proses selanjutnya yakni transfer 

pengetahuan (knowledge sharing/transfer). Knowledge sharing 

merupakan aktifitas berbagi pengetahuan, pengalaman dan ide yang 

dimiliki oleh dan antar pegawai, yang bukan merupakan tugas atau 

kewajiban pekerjaan, baik tugas yang melekat pada sebutan jabatan 

maupun kewajiban yang melekat pada tim. Knowledge sharing berfungsi 
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sebagai sarana berbagi pengetahuan dalam rangka membantu pekerjaan 

sehari-hari serta menambah pengetahuan baru. Pegawai yang berbagi 

pengetahuan dengan melakukan knowledge sharing melalui berdiskusi 

maupun kegiatan lainnya akan memperoleh umpan balik dan masukan 

dari pegawai lainnya, sehingga pengetahuan menjadi ganda. Kegiatan 

knowledge sharing yang dilakukan di PLN tertuang dalam program KM 

antara lain CoP, K-Cafe, K-sharing, KNIFE (Knowledge sharing, Norm, 

Innovation, festival & Exhibition) atau sekarang disebut LIKE (Learning, 

Innovation Knowledge and Exhibition), koordinasi dengan forum, PLN 

Outlook serta kegiatan lainnya. Kriteria penentuan topik knowledge 

sharing didasarkan atas knowledge taxonomy yang merupakan sistem 

pengklasifikasian pengetahuan berdasarkan kriteria tertentu untuk 

memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali pengetahuan. 

Knowledge sharing dapat dilakukan secara tatap muka langsung 

dimana pemateri dan peserta hadir pada waktu dan tempat yang telah 

ditentukan. Dapat juga dilakukan secara online dengan menggunakan 

portal KM maupun video conference sehingga pemateri dan peserta 

dapat berpartisipasi pada waktu dan tempat yang berbeda mengingat 

tersebarnya unit PLN dan keterbatasan waktu untuk hadir secara tatap 

muka. Proses terakhir yakni pengaplikasian atau pengimplentasian 

pengetahuan (knowledge application). Knowledge management 

diimplementasikan diseluruh unit PLN yang berjumlah 54 unit dan 

tersebar di seluruh Indonesia baik oleh unit pembangkit, transmisi 

maupun distribusi. Dalam pengaplikasiannya, KM PLN pusat mengatur 

kebijakan-kebijakan yang menjadi standar operasional prosedur dalam 

proses pengimplementasian manajemen pengetahuan diseluruh unit 

PLN.  
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Teknologi memegang peranan vital dalam knowledge 

management sebagai sarana penyimpanan serta sarana penyebarluasan 

pengetahuan. PLN memiliki aplikasi berbasis web portal yang 

beralamatkan di http://kmpln.pln.co.id yang mengacu pada sebuah sistem 

untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi agar dapat mendukung 

proses penciptaan, akuisisi, penyimpanan, penyebaran dan penggunaan 

pengetahuan. Hambatan geografis terkait tersebarnya unit PLN di penjuru 

negeri serta kecepatan perubahan teknologi merupakan aspek yang 

melatarbelakangi dibentuknya portal KM. Selain portal KM, PLN juga 

memiliki aplikasi pendukung lainnya serta menerapkan teknologi 

kolaboratif yang diharapkan dapat mengakomodir pengetahuan yang ada 

di PLN yang senantiasa diperbarui mengikuti perkembangan teknologi 

yang ada.  

Pengetahuan yang berada di portal KM merupakan aset 

pengetahuan perusahaan dan digunakan untuk kepentingan perusahaan. 

Teknologi terkait pengetahuan yang terdapat di internal organisasi PLN 

tidak terbatas pada portal KM saja, banyak aplikasi lain yang dibuat dan 

dapat digunakan oleh pegawai dalam rangka meningkatkan pengetahuan 

dan kompetensi seperti misalnya AMIO (Aplikasi Manajemen Inovasi 

Online), PMO (Project Management Office), E-Library Knowledge 

management serta aplikasi lain yang dapat diakses oleh pegawai.Hal ini 

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Afric (2007) bahwa kapasitas 

teknologi yang digunakan sangat penting dalam fokus pengelolaan 

pengetahuan. Costello (2011) juga menyatakan bahwa faktor teknologi 

memegang peranan penting dalam inovasi untuk meraih keunggulan 

kompetitif. Pengimplementasian KM harus didukung dengan memiliki web 

portal terkait KM sejalan dengan pernyataan Ramanigopal (2012). 

http://kmpln.pln.co.id/
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Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka 

dapat ditentukan proposisi untuk menjawab rumusan permasalahan 

pertama yaitu: 

Proposisi I:  Praktik manajemen pengetahuan yang diterapkan pada PT 

PLN (Persero) didasarkan atas tiga pilar utama yakni 

people (Community of Practice), process (SECI 

Framework) dan technology (Portal KM). 

 

5.2 Praktik Manajemen Pengetahuan Berbasis KBV Dalam Meraih 

Keunggulan Kompetitif di PT PLN (Persero) 

 

Berdasarkan hasil temuan terkait dengan praktik manajemen berbasis 

KBV dikelompokkan dalam tiga aspek utama, yaitu: 

5.2.1 Knowledge Sharing Dalam Lingkup Individu, Internal Dan Eksternal 

(Knowledge Based View) Sebagai Budaya Organisasi 

Pandangan berbasis pengetahuan (Knowledge Based View / 

KBV) harus dimulai dari sumber daya intangible utama yakni 

pengetahuan dan kompetensi individu yang dapat digunakan dalam 

menciptakan nilai melalui dua arah yakni internal dan eksternal. 

Pandangan berbasis pengetahuan Sveiby menekankan proses 

knowledge transfer/sharing sebagai faktor utama melakukan formulasi 

strategi dalam rangka meraih keunggulan kompetitif. Formulasi strategi 

berdasarkan konsep KBV menghasilkan 9 pertanyaan strategis terkait 

hubungan antara ketiga aspek (individu, internal dan eksternal). 

Transfer pengetahuan merupakan proses kunci dari penciptaan 

pengetahuan yang dapat menghasilkan inovasi dan nilai perusahaan. 
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Dari segi individu terkait dengan transfer pengetahuan dalam 

meningkatkan pengetahuan dan kompetensi individu. Dari segi internal 

terkait dengan transfer pengetahuan dalam meningkatkan 

pengetahuan internal organisasi melalui sistem, proses, panduan dan 

lainnya. Sedangkan segi eksternal terkait dengan transfer 

pengetahuan dalam kaitannya untuk membangun hubungan baik 

dengan pelanggan, stakeholder, media massa, investor, institusi 

pendidikan/organisasi profesi, penegak hukum, mitra kerja, pesaing, 

masyarakat serta pemerintah. Ketiga aspek tersebut dijabarkan sesuai 

dengan gambar 4.14 melalui program, kegiatan, serta aplikasi yang 

mengakomodir terjalinnya hubungan sinergi dan terintegrasi terkait 

kombinasi unsur people, process dan technology.  

Knowledge sharing yang diimplementasikan saat ini telah menjadi 

budaya organisasi dimana dalam konteks PLN, semua pegawai 

diharapkan menjadi insan pembelajar. Pembelajar merupakan salah 

satu nilai-nilai budaya PLN dimana pembelajar diharapkan memiliki 

sikap/perilaku (belajar berkelanjutan, beradaptasi, berinovasi, berbagi 

pengetahuan dan pengalaman). Pembentukan program tersebut terkait 

juga dengan tema strategis yang ingin dicapai oleh PT PLN (Persero) 

sebagai perusahaan kelas dunia yang unggul, bertumbuh kembang, 

dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Al-Alawi (2007) bahwa knowledge sharing 

didasarkan atas kepercayaan antar individu. Lebih lanjut Edwards 

(2008) mengemukakan untuk menjaga ingatan budaya organisasi 

terkait knowledge sharing. Keterbukaan dalam berbagi pengetahuan 

juga menajdi faktor penting dalam membentuk budaya organisasi 

seperti yang dikemukakan oleh Costello (2011). Connell (2012) 
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mengemukakan bahwa kepercayaan dalam berbagi pengetahuan 

sangat penting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. 

Selain itu penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan Grant 

(2008) bahwa suksesnya praktik KM membutuhkan sinergi dengan 

teknologi serta budaya knowledge sharing perusahaan yang perlu 

dijadikan sebagai norma/budaya organisasi dalam rangka 

meningkatkan daya saing organisasi. Selain itu, inovasi yang dilakukan 

oleh individu PLN terus meningkat tiap tahunnya. Hal inididukung 

dengan kegiatan, sistem dan perbaikan  metode penciptaan inovasi 

yang dilakukan oleh PLN. Inovasi menjadi salah satu poin utama 

dalam keunggulan kompetitif PLN yang merupakan aset pengetahuan 

PLN. 

 

5.2.2 Manajemen Pengetahuan Dalam Usaha Peningkatan Kinerja Individu 

dan Organisasi Unit 

Knowledge management (KM) telah menjadi satu-satunya hal 

baru yang masuk dalam ketentuan penilaian ISO 9001:2015. KM juga 

termasuk dalam aspek yang diukur dalam kriteria penilaian kinerja 

individu melalui pengukuran kinerja pegawai yang dilakukan tiap 

semester oleh PLN. Penambahan poin diberikan apabila pegawai 

melakukan kegiatan knowledge sharing, CoP, knowledge capturing 

maupun kegiatan lain yang termasuk dalam aspek manajemen 

pengetahuan (yang berimbas pada proses penciptaan budaya berbagi 

pengetahuan sebagai cerminan organisasi pembelajar). Dari segi 

kinerja organisasi unit, dilakukan pengukuran kinerja melalui OCR 

(Organizational Capital Readiness) Teamwork dalam memastikan 

proses kolaborasi praktis, berbagi ide dan implementasi solusi, berbagi 



 

115 
 

pengalaman / best practice, pendokumentasian dan pengorganisasian 

pengetahuan di unit berjalan dengan baik sehingga semua pegawai 

dapat bekerjasama dalam mendukung tema strategi yang dilakukan 

per triwulan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur tingkat 

kematangan proses di tingkat unit yang disebut sebagai MLI (Maturity 

Level Index) dan hasil yang disebut KPI (Key Performance Index) yang 

dicapai, dibagi menjadi 5 skala. Pengukuran kinerja unit juga 

dibedakan atas cluster yang dibagi menjadi 3 wilayah cluster sehingga 

tiap cluster memiliki target berbeda yang harus dicapai dalam 1 tahun 

yang akan terus dievaluasi setiap triwulan apakah ada kenaikan atau 

penurunan dan akan terus dievaluasi dengan melakukan site visit. 

Reward diberikan kepada pegawai yang aktif berkontribusi dalam 

kegiatan knowledge sharing, CoP, knowledge capturing serta kegiatan 

berbagi pengetahuan lainnya.Pemberian reward yang dilakukan di 

PLN ini sejalan dengan penelitian Al-Alawi (2007) yang menyatakan 

bahwa reward (penghargaan) berhubungan positif terhadap transfer 

pengetahuan dalam organisasi. Selain itu, penelitian ini melengkapi 

penelitian Yosua (2015) yang mana pemberian reward dapat 

memotivasi serta membuat karyawan merasa bernilai terkait dengan 

kegiatan knowledge sharing yang dilakukan. 

 

5.2.3 Memaksimalkan Peran Manajemen Pengetahuan Dalam Meraih 

Keunggulan Kompetitif 

Peran KM perlu dimaksimalkan terlebih dengan besarnya manfaat 

yang bisa diberikan apabila digunakan dengan baik. Hal ini terkait 

dengan belum dirasakannya peran KM oleh unit maupun satuan lain. 

Pergeseran paradigma terkait lebih menekankan sisi kualitas 
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dibandingkan kuantitas merupakan upaya dalam memaksimalkan 

peran KM. Hal ini sejalan dengan Ozigbo (2012) dan Yosua (2015) 

yang menyatakan bahwa peran KM harus dimaksimalkan dengan 

dukungan manajemen puncak dalam berbagi pengetahuan agar dapat 

meningkatkan keunggulan kompetitif. Berdasarkan hasil temuan 

penelitian dan pembahasan, maka dapat ditentukan proposisi untuk 

menjawab rumusan permasalahan kedua yaitu: 

Proposisi II : Memaksimalkan knowledge sharing dalam struktur 

individu, internal dan eksternal sebagai budaya organisasi 

PLN dalam usaha peningkatan inovasi, kinerja individu 

dan organisasi serta memaksimalkan peran manajamen 

pengetahuan guna meraih keunggulan kompetitif  

 

5.3 Tantangan Manajemen Pengetahuan Berbasis KBV Dalam Meraih 

Keunggulan Kompetitif di PT PLN (Persero) 

 

Berdasarkan pernyataan informan, dapat diidentifikasi terdapat dua 

sumber tantangan yakni internal dan eksternal. Dari segi eksternal yakni 

tantangan yang muncul terkait dengan kesiapan informasi terkait 

ketersediaan sumber daya energi kedepan serta semakin meningkatnya 

jumlah pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Dari 

segi internal yakni terkait knowledge sharing dan knowledge capturing, 

pemilihan metode transfer knowlege yang cocok, perbedaan gap generasi, 

adanya potensi knowledge lost karena rotasi jabatan atau tingkat turnover  

serta struktur organisasi.Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Smith (2000) terkait faktor eksternal (kecenderungan umum industri, dalam 

hal ini terkait ketersediaan energi kedepan) dan internal (struktur 
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organisasi) yang menjadi tantangan knowledge management. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Edwards (2008) terkait tantangan dalam gap 

generasi yang akan terus terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan hasil 

temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditentukan proposisi 

untuk menjawab rumusan permasalahan ketiga yaitu: 

Proposisi III: Tantangan manajamen pengetahuan PT PLN (Persero) 

berasal dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal 

yakni semakin meningkatnya IPP (Independent Power 

Producer) serta ketersediaan sumber daya energi. Faktor 

internal yakni adanya perbedaan gap generasi, tingginya 

tingkat rotasi pegawai tanpa didukung oleh transfer 

knowledge yang memadai, pemilihan metode transfer 

knowledge yang cocok, kurangnya pendokumentasian 

knowledge transfer serta struktur organisasi. 

 

5.4  Proposisi dan Proposisi Utama 

Dari hasil temuan dan pembahasan diperoleh proposisi sebagai berikut: 

P1: Praktik manajemen pengetahuan yang diterapkan pada PT PLN 

(Persero) didasarkan atas tiga pilar utama yakni people (Community 

of Practice), process (SECI framework) dan technology (portal KM). 

P2:  Memaksimalkan knowledge sharing dalam struktur individu, internal 

dan eksternal sebagai budaya organisasi PLN dalam usaha 

peningkatan inovasi, kinerja individu dan organisasi serta 

memaksimalkan peran manajamen pengetahuan guna meraih 

keunggulan kompetitif  

P3: Tantangan manajamen pengetahuan PT PLN (Persero) berasal dari 

faktor eksternal dan internal. 
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Keterkaitan antara proposisi dan proposisi utama digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 5.1 Proposisi dan Proposisi Utama 

 

 

Dari kelima proposisi diatas diperoleh proposisi mayor atau proposisi 

utama yakni praktik manajemen pengetahuan yang diterapkan PT PLN 

(Persero) didasarkan atas tiga pilar utama (people,process,technology) 

dengan memaksimalkan knowledge sharing dalam struktur individu, 

internal, dan eksternal sebagai budaya organisasi PLN dalam usaha 

peningkatan inovasi, kinerja individu dan organisasi serta memaksimalkan 

peran manajemen pengetahuan guna meraih keunggulan kompetitif 

dengan tantangan dari faktor eksternal dan internal. 

 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

119 
 

5.5 Implikasi Penelitian 

5.5.1 Implikasi Teoritis 

1. Penelitian ini menghasilkan gambaran baru terkait praktik 

manajemen pengetahuan di sektor energi khususnya sektor energi 

listrik dengan menggunakan pandangan berbasis pengetahuan 

(knowledge based view) 

2. Penelitian ini telah diharapkan dapat menjadi rujukan terkait terkait 

praktik manajemen pengetahuan yang dilakukan di sektor energi 

listrik berdasarkan pandangan berbasis pengetahuan yang 

menempatkan transfer pengetahuan sebagai aspek pokok dalam 

meraih keunggulan kompetitif 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

mengidentifikasi tantangan praktik manajemen pengetahuan di 

sektor energi listrik dari segi internal dan eksternal 

5.4.2 Implikasi Praktis 

1. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan 

terkait praktik manajemen pengetahuan berbasis KBV dalam 

meraihkeunggulan kompetitif khususnya dalam sektor energi listrik 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pengembangan 

praktik manajemen pengetahuan khususnya di sektor energi  
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5.6 Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dalam penelitian ini masih 

terdapat beberapa keterbatasan peneitian sebagai berikut: 

1. Terbatasnya waktu penelitian, akses serta perizinan ke divisi dan satuan 

lain dalam lingkup organisasi PT PLN (Persero) yang terkait dengan 

penggalian data terkait KBV yakni knowledge transfer dari segi 

kompetensi individu (berhubungan dengan Divisi Pengembangan Talenta 

guna penggalian data terkait pendidikan dan pelatihan serta program lain 

terkait peningkatan kompetensi dan pengetahuan individu), segi internal 

(berhubungan dengan Divisi Organisasi terkait program yang dirancang 

oleh organisasi terkait program knowledge transfer internal organisasi) 

dan segi eksternal (berhubungan dengan Divisi Niaga dalam kaitan 

penggalian knowledge transfer dari pelanggan, Satuan Komunikasi 

Korporat dan divisi maupun satuan lain yang terkait penggalian 

knowledge transfer stakeholder dan pihak eksternal lainnya) sehingga 

pengidentifikasian KBV didasarkan atas program KM. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada tim KM PT PLN (Persero) Kantor Pusat 

sebagai pembuat kebijakan, sedangkan implementasi knowledge 

management lebih dapat diamati jika dilakukan di Unit PLN 

(pembangkitan, transmisi dan distribusi). 
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