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RINGKASAN
Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk,
menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja,
mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki pro spek untuk
meningkatkan produktivitas dan investasinya. Berdasarkan data Dinas Perindustian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Bandung pada tahun 2015 ditetapkan tiga puluh sentra
industri yang tersebar di Kota Bandung tetapi belum tersebar merata pada 30 kecamatan di
Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh pola penyebaran UMK yang tumbuh secara sporadis
dan faktor keterbatasan sarana prasarana infrastruktur yang belum memadai, sehingga pelaku
UMK lebih memilih berada pada lokasi yang terjangkau oleh konsumen. Salah satu
penyebabnya adalah tidak adanya aktivitas berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh lembaga
atau instansi terkait kepada semua pengusaha untuk menjadi produk unggulan daerah.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris apakah ada tidaknya aktivitas
berbagi pengetahuan dalam organisasi pengelola produk unggulan daerah, serta mencari faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi ada tidaknya aktivitas berbagi pengetahuan dalam
organisasi pengelola produk unggulan daerah;
Target dari penelitian ini adalah pengembangan ipteks-sosbud dalam aktivitas berbagi
pengetahuan dalam organisasi pengelola produk unggulan daerah.
Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif melalui survey dan observasi
kepada lembaga yang terkait. Lokus penelitian ditetapkan pada Kecamatan yang ada di Kota
Bandung yang belum menjadi produk unggulan daerah, dengan sampel instansi terkait,
pengusaha, lembaga terkait. Setelah di peroleh data maka dilakukan penganalisisan dengan
menggunakan statistik deskriptif.
Kata Kunci : Produk Unggulan, Berbagi Pengetahuan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Kota Bandung merupakan kota yang terbentuk berdasarkan batas administratif yang

mencakup seluruh wilayah daratan seluas lebih kurang 17.000 (tujuh belas ribu) hektar dengan
Letak Geografis kota adalah 6° 50’ 38” - 6° 58’ 50” Lintang Selatan dan 107° 33’ 34” - 107°
43’ 50” Bujur Timur. Batas wilayah kota Bandung meliputi sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, sebelah Timur dan Selatan berbatasan
dengan Kabupaten Bandung, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten
Bandung Barat. Berdasarkan Data Demografi Kota Bandung Tahun 2015 penduduk Kota
Bandung sudah mencapai 2,4 juta jiwa dengan Kepadatan penduduk Kota Bandung tahun 2015
mencapai 14.768 jiwa/km2. Persebaran penduduk terdapat pada 30 Kecamatan, 151 Kelurahan
dan 1.567 RW, yang memiliki potensi wilayah masing-masing yang beragam (potensi ekonomi,
pariwisata, jasa, sosial dan budaya yang beragam) dan berpotensi untuk dikembangkan.
Potensi merupakan sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang
akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui
tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapatjuga diartikan sebagai sumber daya
yang ada disekitar kita. Potensi unggulan daerah merupakan produk andalan dalam suatu
daerah yang memiliki nilai paling menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada
suatu daerah (Depkimpraswil, 2003). Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat
PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha
skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua
sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumberdaya manusia dan
budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang
diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk
yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki
pasar global (Permendagri No 9 Tahun 2014).
Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk,
menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja,
mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki pro spek untuk
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meningkatkan produktivitas dan investasinya. Produk unggulan daerah dapat dikategorikan
menjadi komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan (KPJU). Komoditas unggulan adalah
komoditas yang diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah daerah untuk mendukung
tujuan pembangunan daerah serta mempunyai pro spek pasar dan ada permintaan pasar, yang
cocok dibudidayakan oleh masyarakat setempat karena kesesuaian sumber daya, budaya, dan
teknologi.
Berdasarkan data Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Bandung
pada tahun 2015 ditetapkan tiga puluh sentra industri yang tersebar di Kota Bandung.
Ketigapuluh sentra ini merupakan titik-titik pusat perkembangan industri berbasis UKM yang
sudah berkembang di Kota Bandung dengan berbagai produk: produk tekstil, makanan, boneka,
dan lainnya. Pola penyebaran UKM masih terpusat pada beberapa kawasan, belum tersebar
merata pada 30 kecamatan di Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh pola penyebaran UMK
yang tumbuh secara sporadis dan faktor keterbatasan sarana prasarana infrastruktur yang belum
memadai, sehingga pelaku UMK lebih memilih berada pada lokasi yang terjangkau oleh
konsumen.
Masalah berbagai pengetahuan dalam suatu organisasi saat ini menjadi suatu isu penting
baik di bidang bisnis maupun non-bisnis, karena semua kegiatan manusia sebenarnya adalah
kegiatan berorganisasi. Tidak ada kegiatan yang akan berjalan lancar, jika tidak ada
pengorganisasian yang baik, tidak ada manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh, jika
sebuah organisasi tidak berjalan dengan baik. Dan setiap organisasi memiliki anggota, dimana
masing-masing anggota bekerja berdasarkan pengetahuannya, maka mengelola pengetahuan
akhirnya adalah mengelola anggotaanggota itu artinya mengelola manusia juga adanya.
Pentingnya berbagi pengetahuan dikemukakan oleh Srivastava (dalam Lenny Martini
dan Tjakraatmadja,201 1) yang menyatakan bahwa jika pengetahuan yang ada pada organisasi
tidak dibagi, maka sumber daya kognitif yang tersedia pada organisasi tersebut tidak akan
berguna. Melalui berbagi pengetahuan, pengetahuan pada organisasi akan bertambah dan
membentuk pengetahuan baru, meningkatkan kualitas pribadi maupun organisasi. Seperti
halnya organisasi jenis lain, perkembangan dan pertumbuhan ukm di masing-masing
kecamatan, tergantung pada proses berbagi pengetahuan untuk dapat terus menyerap,
memberikan, dan menciptakan pengetahuan baru bagi kecamatan yang belum memiliki dan
memenuhi kriteria produk unggulan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Noris (2003) yang
2

menyatakan bahwa berbagi pengetahuan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan di instansi
pemerintahan yang diberikan kepada pelaku usaha dan harus selalu dikembangkan untuk
mempertahankan keberlangsungan dan mencapai keunggulan kompetitif.
Meningkatnya produktifitas masyarakat setempat melalui optimalisasi rantai nilai
ekonomi masyarakat dan wilayah melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan produksi dan efisiensi
jalur suplai, serta distribusi pada akhirnya akan meningkatkan nilai jual ekonomi wilayah dan
peningkatan kualitas penghasilan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, “Aktivitas
Berbagi Pengetahuan Dalam Organisasi Pengelola Produk Unggulan Daerah”, diharapkan
dapat menggali potensi kewilayahan yang belum tergali dan memungkinkan untuk
dikembangkan menjadi destinasi potensi pengembangan wilayah.

1.2.

Permasalahan dan Pendekatan Masalah
Permasalahan yang terjadi apakah terjadi aktivitas berbagi pengetahuan yang dilakukan

oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun daerah terhadap lembaga daerah yang yang
terkait dengan produk unggulan sehingga jika semua menjadi produk unggulan maka akan
meningkatkan investasi bagi daerah tersebut.
Permasalahan penelitian secara lengkap digambarkan pada skema kerangka pemikiran
penelitian seperti gambar di bawah ini,

Gambar 1.1: Kerangka Urgensi Penelitian
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Manajemen Pengetahuan
Manajemen pengetahuan merupakan pengelolaan secara menyeluruh dari proses

penciptaan atau pengembangan pengetahuan, proses penyimpanan pengetahuan dan proses
berbagi pengetahuan serta proses implementasi pengetahuan dalam rangka upaya
mengeksploitasi asset pengetahuan tacit dan eksplisit yang dimiliki organisasi, guna mencapai
keunggulan bersaing (Nonaka & Takecuchi (1995), dalam Rusilowati (2015).
Menurut Rusilowati (2015), manajemen pengetahuan (knowledge management) adalah :
“Proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaring dan
menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan
pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Secara umum KM adalah teknik
untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan
meningkatkan keunggulan kompetitif”.
Menurut Jones Knowledge management is inherently collaborative;
“thus a variety of collaboration technologies can be used to support knowledge
management practices. Collaborative knowledge management tools that allow people to
share documents, make comments, engage in discussion, create schematic diagrams,
and so on can be valuable aids to support organizational learning”
Sedangkan menurut Shu-hsien Liao (2009) dalam (Grant 1996; Moorman 1995)
“Knowledge management capabilities (i.e., knowledge acquisition, knowledge conversion, and
knowledge application) are rooted in the operation of a firm and are derived from
configurations of organizational structure and culture.
Menurut Antonova mengatakan bahwa:
“Knowledge management is not about managing technology alone, but is about
managing how human beings can share their knowledge effectively [6]. The ‘real’
information system is built upon organizational culture and interpersonal
communication and contains rich and dynamic tacit knowledge, which, if it is harnessed
and managed effectively, can give organizations competitive advantage. Sharing
expertise requires building a culture of trust, and any organizational practice or action
that destroys trust adversely affects the motivation to share information with others”.
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Saat ini, setiap organisasi menjadi lebih perhatian terhadap pentingnya pengetahuan.
Pengetahuan diyakini sebagai aset potensial yang dapat membawa keberlangsungan
keunggulan kompetitif bagi organisasi. Organisasi harus mengelola pengetahuan secara efektif
agar mendapat keuntungan dari pengetahuan itu. Permasalahan yang sering terjadi adalah
proses berbagi pengetahuan kurang baik karena tidak adanya dukungan manajemen
pengetahuan yang terstruktur. Manajemen pengetahuan (knowledge management) adalah teknik
membangun lingkungan pembelajaran, agar orang-orang di dalamnya terus termotivasi untuk
belajar, memanfaatkan informasi yang ada, dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Menurut Alavi dan Leidner dalam Mulyanto (2012), KM terdiri dari empat proses, yaitu
knowledge creation, knowledge storage/ retrieval, knowledge transfer dan knowledge
application. Berikut ini penjelasan dari keempat proses dalam KM tersebut:
1. “Knowledge Creation: penciptaan pengetahuan berhubungan dengan pengembangan
pengetahuan baru atau menggantikan pengetahuan yang telah tersedia baik tacit
knowledge maupun explicit knowledge.
2. Knowledge Storage/Retrieval: meliputi kegiatan penyimpanan dan pengambilan
kembali pengetahuan yang berada dalam berbagai bentuk struktur komponen,
pengetahuan, kodifikasi pengetahuan dan menyimpan pengetahuan untuk memori
organisasi (organizational memory).
3. Knowledge Transfer: pengetahuan ditransfer antar individu, individu ke grup, grup ke
grup dalam organisasi.
4. Knowledge Application: aplikasi pengetahuan adalah integrasi pengetahuan ke dalam
proses organisasi atau aktivitas seperti arahan, rutinitas organisasi dan tugas tim
secara mandiri”.
Para peneliti menyatakan bahwa dalam memiliki keunggulan berkompetisi selalu
berkelanjutan. Artinya hanya ada satu hal yang membuat perusahaan bisa memiliki keunggulan
bersaing (berkompetisi), yaitu saat perusahaan mengenali bagaimana menggunakan
pengetahuan yang telah diketahui dan bagaimana pengetahuan yang diketahui tersebut dengan
cepat dapat digunakan untuk mengetahui sesuatu yang baru (Prusak, 2001:1002-1007) dalam
Rusilowati (2015).
Menurut Wulantika knowledge terbagi atas dua, yaitu :
1. Explicit Knowledge
Bentuk pengetahuan yang sudah terdokumentasi/ terformalisasi, mudah disimpan,
diperbanyak, dipelajari, lebih mudah direkam, dikelola dan dimanfaatkan serta
ditransfer ke pihak lain. Contohnya antara lain : buku, koran, majalah, rekaman
dialog dan multimedia based learning (tape/kaset, video dan media pembelajaran
lainnya). Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu forum tanya jawab pada milis
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dan penulisan artikel di blog maupun di website, Lecture note atau bahan kuliah,
yang keseluruhannya adalah bentuk dari Explicit Knowledge
2. Tacit Knowledge:
Pengetahuan yang berbentuk know-how, pengalaman, skill, pemahaman, maupun
rules of thumb. Tacit knowledge ini kadang susah kita ungkapkan atau kita tulis,
karena knowledge tersebut tersimpan pada masing-masing pikiran (otak) para
individu dalam organisasi sesuai dengan kompetensinya. Contohnya, seorang koki
hebat kadang ketika menulis resep masakan, terpaksa menggunakan ungkapan
“garam secukupnya” atau “gula secukupnya”. Soalnya memang dia sendiri nggak
pernah ngukur berapa gram itu garam dan gula, semua menggunakan know-how dan
pengalaman selama puluhan tahun memasak.
Menurut Nonaka dan Takecuchi dalam Rusilowati (2015) keberhasilan perusahaan
Jepang ditentukan oleh keterampilan dan kepakaran mereka dalam penciptaan knowledge
organisasinya (organizational knowledge creation). Penciptaan knowledge melalui pemahaman
atau pengeluaran terhadap hubungan synergistic dari tacit dan explisit. Knowledge dalam
organisasi, serta melalui desain dari proses sosial yang menciptakan knowledge baru dengan
mengalihkan tacit knowledge kedalam explisit knowledge. Hal ini berarti melakukannya
berdasarkan learning proses..
Menurut Wulantika Kedua jenis (Tacit dan Explicit ) Knowledge dapat dikonversi
melalui empat proses konversi, yaitu : Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi dan Internalisasi.
1. “Sosialization yaitu : proses sharing yang diciptakan berdasarkan interaksi dan
pengalaman langsung, hal ini menyebakan terjadinya transfer tacit knowledge ke
tacit kenowledge, contohnya seperti : percakapan.
2. Externalization yaitu : proses transfer knowledge berdasarkan dialog dan refleksi,
menyebabkan pengartikulasian tacit knowledge menjadi explicit knowledge misal :
penulisan buku, diary, majalah,jurnal dll.
3. Combination yaitu : proses transfer knowledge berdasarkan konversi explicit
knowledge menjadi explicit knowledge yang baru melalui sistemisasi dan
pengaplikasian explicit knowledge dan informasi misal :merangkum artikel,
cerita,buku dll.
4. Internalization yaitu : proses transfer knowledge berdasarkan pembelajaran dan
akuisisi knowledge yang dilakukan oleh anggota organisasi terhadap explicit
knowledge yang disebarkan ke seluruh organisasi melalui pengalaman sendiri
sehingga menjadi tacit knowledge anggota organisasi. Misal : dosen yang
mengajar”.
Pelaksanaan knowledge management menurut Wulantika (...,...) dalam organisasi
melibatkan tiga komponen yaitu:
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1. “Manusia.
Penerapan knowledge management yang berhasil harus didukung dengan ketersediaan
manusia yang kompeten. Oleh sebab itu hal pertama yang perlu dikembangkan adalah
kompetensi manusia yang ada dalam organisasi dan kemudian memastikan individu
dalam organisasi mengetahui dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing
dalam mengelola pengetahuan dan menjalankan proses knowledge management
(mempelajari, meningkatkan, atau mengalirkan pengetahuan).
2. Proses.
Proses knowledge management yang jelas akan mempermudah inovasi/penciptaan
pengetahuan dan mempermudah transfer pengetahuan. Oleh karena itu perlu dibuat
proses transfer dan aliran pengetahuan yang baik melalui identifikasi dan pemetaan
pengetahuan serta analisa jejaring sosial.
3. Teknologi.
Teknologi akan membantu kolaborasi dan komunikasi yang terjadi dalam proses
knowledge management diantaranya dengan menangkap, menyimpan, dan
mempermudah menggunakan informasi. Oleh sebab itu perlu dibangun sarana
pendukung kolaborasi dan berbasis teknologi seperti misalnya basis data penyimpanan
(database), server, portal, atau perangkat teknologi informasi lainnya”.
Ketiga elemen tersebut tidak hanya perlu, tetapi juga saling melengkapi antara satu
dengan lainnya untuk membentuk suatu Knowledge management.
Core Proses memiliki 6 tahapan dalam membangun Knowledge management yaitu :
1. “Identification: Tahapan awal dimana perusahan dituntut secara lengkap untuk dapat
mengidentifikasi Knowledge Management yang dimilikinya. Dapat juga dikatakan
sebagai identifikasi secara menyeluruh yang dimiliki perusahaan. Ini merupakan
tahapan terpenting karena hasil identifikasi lahan ataupun bidang yang akan kita kelola.
2. Acquisition: Pada tahap ini dituntut untuk dapat mengidentifikasi keadaan sekitar atau
keadaan luar perusahaan yang berguna dan untuk dapat dimanfaatkan dalam
mengembangkan kemampuan Knowledge perusahaan. Langkah/tahapan ini disebut juga
dengan analisa pasar yaitu bagaimana agar dapat memanfaatkan peluang yang ada
dipasar secara kreatif dan mengetahui tingkat persaingan.
3. Development: Tahapan dalam membangun dan mengelola knowledge yang telah
diidentifikasi baik internal maupun eksternal perusahaan, yaitu berupa : memecahkan
permasalahan/memberikan solusi, menciptakan produk,skill, dan lebih menerapkan
proses yang efisien.
4. Sharing/Distribution: Tahapan dalam mengelola knowledge yang telah dibangun
dengan menggunakannya seefektif mungkin dan secara merata dalam suatu organisasi
atau perusahaan. Pengelolaan knowledge tersebut dapat berupa : cara pemamfaatannya,
hak akses penggunaanya, penyampaian/transfer sehingga knowledge berkembang untuk
memajukan organisasi maupun perusahan.
5. Utilization: Tahapan untuk menjaga efektifan dari knowledge yang digunakan dalam
menjaga kestabilan dan target perusahaan. Sehingga memonitor dan menganalisa
tingkat kemajuan dan kemunduran perusahaan dan memperbaiki metode salah yang
digunakan.
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6. Retention: Tahapan dalam memastikan knowledge yang dimiliki agar tidak hilang/tetap
dalam perusahaan dan memanfaatkannya sebagai knowledge yang dapat meningkatkan
proses dan efektif untuk digunakan dalam organisasi maupun perusahaan tersebut.
Tahapan ini dapat seperti inovasi-inovasi untuk memenuhi kebutuhan publik”.
2.1.1. Tujuh Langkah dalam Menyelaraskan knowledge management dengan Tujuan
Organisasi
Setelah bisnis inti teridentifikasi secara lengkap dengan visi dan misi yang telah dimiliki
oleh perusahaan, langkah strategi berikutnya yakni menyelaraskan KM dengan tujuan
organisasi. Karena, kesusksesan KM itu sendiri akan tercapai, jika KM selalu dihubungkan
dengan tujuan bisnis orgniasasi (Wulantika ...,...). Tahapan penyelarasan digambarkan dalam
diagram berikut penjelasannya.

Gambar 2.1
Tujuh Langkah Dalam Menyelaraskan Knowledge Management
dengan Tujuan Organisasi
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Dari ketujuh langkah tersebut, langkah 1 dan 2 mutlak dilakukan sebagai kegiatan awal.
Kelima langkah berikutnya, bukan merupakan langkah yang harus diikuti secara linear. Kita
dapat meramu sendiri sesuai dengan kondisi dalam organisasi kita, dengan menggabungkan
hal-hal yang dianggap perlu pada setiap langkah.
Menurut Wulantika berikut ini beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mengukur
keluaran dari aktivitas KM.
a. “Melakukan survei untuk mengetahui, seberapa banyak orang yang merasakan
manfaat dari diterapkannya KM. Apakah penerapan KM sangat bernilai untuk dapat
menjawab tantangan dan memecahkan masalah pekerjaan mereka? apakah
akhirnya, KM hanya meruapakan sekumpulan informasi yang perlu dibaca dan
dipelajari?.
b. Temukan berbagai contoh persoalan yang terjadi dalam organisasi dan akhirnya,
dapat dihindari atau diselesaikan secara capat berkat penerapan KM.
c. Mengukur aktivitas Community of Practice (CoP). Misalnya, meghitung berapa orang
anggotanya dan seberapa sering interaksi yang dilakukan para anggota? Berapa
banyak solusi yang dihasilkan dari setiap aktivitas CoP?.
d. Temukan berpa banyak aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan baru karena
berbagai ilmu dan pelajaran yang diterima dari berbagai sumber pengetahuan.
e. Seberapa mudah setiap orang dapat mengakses informasi yang mereka perlukan
untuk bekerja ? jika perusahaan mempunyai internet portal sendiri, lakukan survei
terhadap berapa banyak orang yang mengakses dan merasakn manfaat portal
tersebut. Berapa banyak data dari informasi yang dapat ditemukan melalui fasilitas
pencarian (search) dalm internet portal?.
f. Mengukur statistik dari sistem KM dalam situs internet portal perusahaan. Berapa
banyak akses pada situs? Berapa banyak file pengetahuan dan pengalaman para
praktisi oraganisasi yang di download ?
g. Seberapa mudah dan cepat orang dapat menemukan informasi yang mereka perlukan?
Ukur sebrapa sering asset knowledge yang ada di perbarui”.
Dari sisi pandang yang lebih kritis lagi, Birkinsaw (2001) bahkan mengidentifikasi 3 hal
dalam manajemen pengetahuan yang merupakan “kegiatan lama dalam bungkus baru” yaitu:
1. “Pengelolaan pengetahuan sudah berlangsung sejak awal berdirinya sebuah organisasi.
Cara sebuah organisasi menentukan struktur dan hirarki anggota sudah merupakan
upaya mengelola pengetahuan dan menempatkan orang-orang yangberpengetahuan
sama di satu tempat. Kelompok-kelompok informal sudah sejak lama ada di berbagai
organisasi, dan menjadi tempat bagi petukaran informasi dan pengetahuan yang efektif,
persoalannya sekarang adalah mengidentifikasi hal-haL tersebut dan membuatnya lebih
efektif lagi.
2. Manajemen pengetahuan merupakan proses panjang dan lama, yang mencakup
perubahan perilaku semua anggota sebuah organisasi. Upaya mengubah peilaku ini
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bukanlah kegiatan masa kini saja, persoalannya sekarang adalah mensinkronkan upaya
perubahan ini dengan keseluruhan strategi pelaksanaan organisasi.
3. Beberapa teknik manajemen pengetahuan sudah dilakukan sejak dulu, misalnya
pengaktifan komunitas praktisi sudah sejak lama menjadi perhatian dari hubungan
masyarakat internal (internal public relations), dan pangkalan data pengetahuan
memperlihatkan cirri-ciri yang sama dengan pangkalan data dalam sebuah sistem
informasi, persoalannya sekarang adalah bagaimana teknik-teknik manajemen
pengetahuan ini yang mirip dengan teknik-teknik “tradisional” terus relevan dengan
perubahan organisasi.
4. Selain tiga hal diatas, Birkinsaw juga menggarisbawahi tiga kenyataan yang sangat
mempengaruhi berhasil-tidaknya manajemen pengetahuan. Pertama, penerapannya
tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru tetapi juga mendaur-ulang pengetahuan
yang sudah ada.
5. Kedua, teknologi informasi belum sepenuhnya bisa menggantikan fungsi fungsi
jaringan sosial antar anggota organisasi. Ketiga, sebagian besar organisasi tidak pernah
tahu apa yang sesungguhnya mereka ketahui, banyak pengetahuan penting yang harus
ditemukan lewat upaya-upaya khusus, padahal pengetahuan itu sudah dimiliki sebuah
organisasi sejak lama”.

2.2.

Berbagi Pengetahuan
Pengetahuan merupakan campuran pengalaman, nilai-nilai, informasi kontekstual dan

wawasan ahli yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi dan menggabungkan
pengalaman baru dan informasi (Davenport & Prusak, 1998) dalam (Istiqomah dan Dewi,
2015). Sedangkan menurut Alavi dan Liedner (2001) dalam Istiqomah dan Dewi (2015),
pengetahuan merupakan informasi yang telah divalidasi dan dikonfirmasi yang digunakan
untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan diambil.
Berbagi pengetahuan merupakan suatu metode suatu kelompok untuk berbagi ilmu
pengetahuan, teknik, pengalaman dan ide yang mereka miliki kepada anggota lainnya.
Menurut Subagyo (2007) dalam Firmansyah (2014) berbagi pengetahuan merupakan
salah satu metode atau salah satu langkah dalam manajemen pengetahuan yang digunakan
untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi, atau
perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan, teknik, pengalaman dan ide yang mereka miliki
kepada anggota lainnya. Berbagi pengetahuan hanya dapat dilakukan bilamana setiap anggota
memiliki kesempatan yang luas dalam menyampaikan pendapat, ide, kritikan dan komentarnya
kepada anggota lainnya.
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Penggunaan istilah berbagi (sharing) menegaskan adanya proses mempresentasikan
pengetahuan individu kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Istilah
berbagi juga menegaskan bahwa bukan berarti pemilik pengetahuan atau orang yang memiliki
pengetahuan melepas kepemilikannya, melainkan membentuk kepemilikan bersama antara
pengirim dan penerima pengetahuan tersebut Rusilowati (2015). Reporting melibatkan
pertukaran informasi berdasarkan suatu rutinitas atau format yang terstruktur, sedangkan
berbagi melibatkan kesadaran sendiri dari individu yang berpartisipasi dalam pertukaran
pengetahuan meskipun tidak ada keharusan untuk melakukannya. Pendapat lain dari Hendriks
(1999) dalam Rusilowati (2015), yang menyatakan bahwa berbagi pengetahuan melibatkan
setidaknya hubungan antara dua pihak, yaitu pihak yang menguasai pengetahuan dan pihak
yang berusaha menguasai pengetahuan.
Hooff dan Weenen (2004) dalam Rusilowati (2015), menjelaskan knowledge sharing
sebagai suatu proses pertukaran personal intellectual capital antar individu. Definisi ini
mengimplikasikan bahwa perilaku knowledge sharing terdiri atas bringing (donating
knowledge) dan getting (collecting knowledge). Donating knowledge yaitu perilaku
mengkomunikasikan modal intelektual yang dimiliki seseorang kepada yang lainnya dan
collecting knowledge yaitu perilaku individu untuk berkonsultasi dengan individu lainnya
mengenai modal intelektual yang dimiliki. Dua perilaku ini dibedakan sebagai proses-proses
aktif, baik berkomunikasi dengan yang lain secara aktif atas apa yang diketahui seseorang atau
berkonsultasi dengan yang lain secara aktif untuk mempelajari apa yang diketahui. Kedua
perilaku ini memiliki sifat yang berbeda dan dapat memberi pengaruh yang berbeda.
Konsep knowledge sharing sebagai sikap (attitude) yang terdiri dari kesediaan
(willingness) dan keinginan (eagerness). Kesediaan didefinisikan sebagai tingkat kesiapan
seorang individu untuk memberi akses modal intelektual yang dimilikinya kepada para anggota
kelompok lain, sedangkan keinginan didefinisikan sebagai tingkat kekuatan dorongan internal
seorang individu untuk mengkomunikasikan modal intelektual kepada para anggota kelompok
lain, demikian menurut Reinout et.al. (2006) dalam Rusilowati (2015). Selanjutnya Reinout
berpendapat bahwa kesediaan dan keinginan merupakan sikap yang mengarahkan orang-orang
untuk berbagi pengetahuan.
Berbagi pengetahuan dapat tumbuh dan berkembang apabila menemukan kondisi yang
sesuai. Sedangkan kondisi tersebut ditentukan oleh tiga faktor kunci yaitu orang, organisasi,
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dan teknologi (Subagyo, 2007) dalam Firmansyah (2014). Berbagi pengetahuan dianggap
sebagai hubungan atau interaksi sosial antar orang perorang, sedangkan permasalahan
organisasi memiliki dampak yang besar pada berbagi pengetahuan, dan teknologi (informasi
dan komunikasi) merupakan fasilitatornya (Subagyo, 2007) dalam Firmansyah (2014). Berbagi
pengetahuan melibatkan perpindahan pengetahuan dari satu spesifik ke dalam konteks lain.
Menurut Antonova mengatakan bahwa “At the heart of knowledge sharing lie two types
of individuals: knowledge seekers—those who are looking for knowledge, and knowledge
sources—those who either have the knowledge the seeker needs or who can point the seeker to
another knowledge source. Effective knowledge sharing occurs when appropriate connections
are built between these parties. However, there are four important barriers to knowledge
sharing that CoP help to overcome:
a. “Awareness: Making seekers and sources aware of their respective knowledge
b. Access: Providing the time and space for seekers and sources to connect with one
another
c. Application: Ensuring that the knowledge seeker and source have a common content
and understanding necessary to share their insights
d. Perception: Creating an atmosphere where knowledge sharing behaviors between
seekers and sources are respected and valued”
2.2.1. Pola Interaksi dalam Berbagi Pengetahuan
Terjalinnya interaksi harus didahului oleh kontak dan komunikasi. Komunikasi
adalah peristiwa sosial yang terjadi ketika manusia

berinteraksi dengan manusia yang lain

(Rakhmat, 2009) dalam (Ningsih, 2012). Pada dasarnya komunikasi merupakan

proses

penyampaian pesan yang melibatkan interaksi yang terjadi diantara individu. Seperti yang
diungkapkan oleh Brent D. Ruben (1998) dalam (Ningsih, 2012). bahwa komunikasi adalah
suatu proses individu, terkait hubungannya dengan kelompok, organisasi, dan masyarakat, guna
menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya
dan orang lain (Laksmi, 2008) dalam (Ningsih, 2012)..
Berbagi pengetahuan merupakan interaksi sosial yang melibatkan pertukaran
pengetahuan, pengalaman dan keahlian karyawan dalam organisasi agar bisa bekerja lebih
baik, cepat dan efisien. Selain itu berbagi pengetahuan juga dapat dipahami sebagai perilaku
dimana seseorang secara sukarela menyediakan akses terhadap orang lain mengenai
pengetahuan dan pengalamannya. Dari pengertian tersebut maka ada kata kunci yang menjadi
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perhatian yaitu adanya interaksi sosial. Definisi interaksi sosial itu sendiri dalam buku Cultural
Sociology (Gillin dan Gillin, 1954) dalam (Ningsih, 2012), merupakan hubungan-hubungan
sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara
kelompok- kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia
(Soekanto, 2005). Ketika mereka saling menegur, berjabatan tangan, berbicara, atau mungkin
berkelahi atau berkonflik, aktivitas yang mereka lakukan merupakan bentuk dari interaksi
sosial.
Proses suatu interaksi sosial itu sendiri tidak akan mungkin terjadi apabila tidak
memenuhi dua syarat, yaitu: adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial bisa berarti
fisik yaitu terjadi hubungan badaniah, misalnya saling bertemu, berdiskusi, namun bisa juga
tidak, dengan melalui teknologi informasi saat ini yaitu melalui telepon, email, radio dan lain
sebagainya. Peran komunikasi itu sendiri adalah memberikan tafsiran pada perilaku orang lain
(yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah ataupun sikap), perasaan-perasaan yang
ingin disampaikan oleh orang tertentu. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan interaksi
sosial, kontak tanpa komunikasi tidak mempunyai arti apa-apa. Komunikasi dapat
memungkinkan terjalinnya kerjasama antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok
manusia. Seperti yang digambarkan oleh Charles H. Cooley dalam (Ningsih, 2012), bahwa
kerja sama itu timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingankepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan
penendalian terhadap diri sendiri
akan

adanya

untuk kepentingan-kepentingan

tersebut;

kesadaran

kepentingan - kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan

fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna (Soekanto, 2007) dalam (Ningsih,
2012).
Para ahli sosiologi berpandangan bahwa komunikasi merupakan jalan bagi individuindividu untuk mengembangkan dirinya dikarenakan dalam diri individu terdapat esensi
kebudayaan, masyarakat dan buah pikirnya (Kuswarno, 2008) dalam (Ningsih, 2012).
Terkadang hambatan seseorang untuk berbagi pengatahuan bisa saja bukan karena
ketidakmampuan dirinya dalam bidang ilmu tertentu namun bisa juga dikarenakan ia tidak
mampu mengkomunikasikan pengetahuannya dengan baik ataupun tidak memiliki jaringan
komunikasi yang dapat membuat dirinya menjadi lebih berkembang.
Dalam berinteraksi ada unsur-unsur yang turut berperan di dalamnya yaitu simbol
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sebagai alat berkomunikasi. Simbol merupakan sesuatu yang diberi makna yang berbeda dari
objek yang dijadikan simbol dan hanya dipahami oleh bekerja. Individu tersebut menyukai
keteraturan sosial dan memiliki komitmen yang sangat tinggi pada nilai-nilai budaya dan
agama yang dianutnya. Nilai self- enhancement menekankan pada ambisi untuk mengejar
kesenangan pribadi, meskipun harus mengorbankan kepentingan orang lain. Individu yang
berorientasi pada nilai ini mendambakan kehidupan sukses dan menyenangkan, sangat
berambisi untuk mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya. Individu yang berorientasi
pada nilai self-transedence menekankan pada peningkatan kesejahteraan bersama, saling
menolong, perhatian pada orang lain. Individu yang berorientasi pada nilai ini memiliki rasa
keadilan sosial, persamaan tanggung jawab, dan loyalitas yang tinggi (Suhariadi, 2007) dalam
(Ningsih, 2012).
Selain dari nilai, keyakinan dan norma dalam berbagi pengetahuan, motivasi individu
merupakan konstruksi yang juga sangat menentukan perilaku individu dalam berinteraksi.
Perilaku individu pada dasarnya berorientasi pada tujuan, maksudnya adalah bahwa ketika
individu bertindak maka ia dirangsang oleh keinginan untuk mencapai tujuan yang hendak
dicita-citakannya. Motivasi adalah salah satu konstruksi bagi individu untuk menciptakan
sebuah inovasi. Namun demikian inovasi itu sendiri tidak bisa terjadi begitu saja bila mana
diantara individu tidak terjalin sebuah interaksi dengan lingkungannya. Motivasi ini bisa
berasal dari diri pribadi atau pun dari orang lain dalam hal ini pimpinan atau atasan dalam
sebuah organisasi. Motivasi sendiri adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan
sesuatu, dengan intesitas dan ke arah tertentu (Riyono, 2007) dalam (Ningsih, 2012). Untuk
dapat lebih memahami manusia berperilaku maka patut dipahami terlebih dahulu bagaimana
motifnya dalam berperilaku. Dalam Gerungan (2004) dalam (Ningsih, 2012) disebutkan bahwa
motif itu sendiri ditinjau dari sudut asalnya bisa digolongkan ke dalam motif biogenetis
(merupakan motif yang berasal dari kebutuhan organisame orang demi kelanjutan
kehidupannya secara biologis), motif sosiogenetis (motif yang dipelajari orang dan berasal dari
lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang), dan motif teogenetis (motif
yang berasal dari hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang terwujud dalam
bentuk ibadah).
Ada berbagai macam teori motivasi, diantaranya adalah Teori Hirarki Kebutuhan
diungkapkan oleh Abraham Maslow. Ada semacam hirarki yang mengatur dengan sendirinya
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kebutuhan-kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisik, keamanan, sosial (afiliasi), penghargaan
dan aktualisasi diri. Manusia akan termotivasi bila stimulus yang ada sesuai dengan tingkat
yang dia miliki, maksudnya adalah bila seorang individu berada pada posisi tingkt kebutuhan
yang lebih tinggi maka stimulus yang menawarkan pemenuhan kebutuhan di bawahnya tidak
akan menimbulkan motivasi. Secara prinsip teori ini menyatakan bahwa :
“Satisfied need does not motivate. Only unsatisfied need motivate. Kebutuhan fisik
adalah pada posisi teratas karena merupakan faktor yang paling kuat di antara yang
lainnya” (Riyono, 2007) dalam (Ningsih, 2012)
Dalam teori motivasi Prestasi yang dikemukakan oleh McClelland dalam (Ningsih,
2012) adalah seseorang dianggap mempunyai motivasi untuk berprestasi jika ia mempunyai
keinginan untuk melakukan suatu karya yang berprestasi lebih baik dari prestasi karya orang
lain. Ada tiga kebutuhan manusia yakni kebutuhan

berprestasi, kebutuhan untuk

berafiliasi dan kebutuhan untuk kekuasaan. Ketiga kebutuhan ini terbukti merupakan unsurunsur yang amat penting dalam menentukan prestasi seseorang dalam bekerja (Thaha, 2007)
dalam (Ningsih, 2012).
Dalam sebuah organisasi, individu-individu saling berinteraksi dan bertukar pesan
melalui jaringan hubungan sehari-hari dari anggota organisasi baik yang dilakukan secara
formal maupun informal. Interaksi langsung dalam pertukaran informasi dianggap sebagai
salah satu cara penting, sehingga kalangan ilmiah umumnya memiliki jaringan sosial sendiri.
Jaringan komunikasi ini biasanya terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan dalam suatu
bagian atau kelompok tertentu dalam organisasi ataupun terkait hubungannya dengan bagian
lainnya dalam organisasi. Dengan demikian maka komunikasi di dalam sebuah organisasi
menjadi bagian penting karena proses komunikasi akan senantiasa terus berjalan selama
organisasi dan individu yang ada di dalamnya tetap ada.
Jaringan terbentuk dari hubungan atau koneksi orang-orang dalam organisasi serta
kelompok tertentu (klik). Klik dalam jaringan komunikasi adalah bagian dari sistem (sub
sistem) dimana anggota-anggotanya relatif lebih sering berinteraksi satu sama lain
dibandingkan dengan anggota-anggota lainnya dalam sistem

komunikasi

(Rogers

dan

Kincaid, 1981) dalam (Ningsih, 2012) ; adanya keterbukaan satu kelompok dengan kelompok
lainnya; serta orang-orang yang memegang
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peranan utama dalam suatu organisasi.

Berdasarkan peranannya, maka terbagi beberapa peran dalam jaringan komunikasi yaitu :
1. “Bridge adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi yang
menghubungkan anggota satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mereka saling
membantu memberi informasi dan mengkoordinasi di antara anggota kelompok.
Namun dengan adanya jembatan ini bisa rentan terhadap semua kondisi yang
menyebabkan kehilangan, kerusakan dan penyimpangan informasi.
2. Liaison adalah sama peranannya dengan bridge tetapi individu tersebut bukan
anggota satu kelompok tetapi ia merupakan penghubung di antara satu kelompok
dengan kelompok lainnya. Ia juga membantu dalam berbagi informasi yang relevan
di antara kelompok-kelompok dalam organisasi. Penghubung memegang peranan
penting bagi berfungsinya organisasi secara efektif. Penghubung dapat melancarkan
maupun menghambat aliran informasi.
3. Isolate adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang
lain dalam organisasi. Ia menyembunyikan diri dalam organisasi atau diasingkan oleh
teman-temannya”.
2.2.2. Aspek–Aspek Berbagi Pengetahuan
Aspek-aspek berbagi pengetahuan juga dikemukakan oleh Zahra dan George dalam
Affandi, A (2009,13) yang melalukan rekonseptualisasi konsep kemampuan menyerap
pengetahuan yang dikemukakan oleh Cohen dan Levinthal dengan memperkenalkan komponen
tambahan yaitu aktivitas yang memfasilitasi penggabungan pengetahuan yang ada dengan
pengetahuan yang baru diperoleh dan diasimilasi.
Jadi konsep menyerap pengetahuan dari Cohen dan Levinthal (2007) yang memiliki tiga
dimensi oleh Zahra dan George direkonseptualisasi menjadi 4 dimensi yaitu : Kemampuan
mengakuisisi

pengetahuan,

Kemampuan

mengasimilasi

pengetahuan,

Kemampuan

mentransformasi pengetahuan, Kemampuan mengeksploitasi pengetahuan.
Aspek-aspek berbagi pengetahuan Hoof dan Ridder (2004) menyatakan bahwa berbagi
pengetahuan adalah proses di mana para individu saling mempertukarkan pengetahuan mereka
(tacit knowledge dan explicit knowledge). Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap setiap
kegiatan yang berkaitan dengan berbagi pengetahuan adalah terdiri atas bringing (donating
knowledge) dan getting (collecting knowledge). Donating knowledge merupakan perilaku
mengkomunikasikan modal intelektual yang dimiliki seseorang kepada yang lainnya,
sedangkan collecting knowledge adalah perilaku individu untuk berkonsultasi dengan individu
lain mengenai modal intelektual yang dimiliki.
Selanjutnya Zahra dan George dalam Affandi, A (2009,13) mengajukan model yang
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menghubungkan sumber-sumber pengetahuan eksternal dan pengalaman sebagai anteseden,
absorptive capacity sebagai moderator, dan keunggulan bersaing sebagai outcomes, yang
meliputi kemampuan strategik, kemampuan berinovasi, perbaikan kinerja.

2.2.3. Proses Penciptaan Pengetahuan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Menurut Nawawi (2012) proses penciptaan pengetahuan dalam organisasi terjadi karena
interaksi (konversi) antara tacit knowledge dan explicit knowledge, melalui proses sosialisasi,
eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Organisasi biasanya menggunakan media-media
berikut ini sebagai sarana komunikasi antar sumber daya manusia yang ada di organisasi dan
pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu : Rapat secara berkala, Diskusi secara berkala,
Pertemuan bulanan, Intranet, Surat edaran/surat keputusan, Papan pengumuman, Internet/media
massa.
Menurut Michael J. Marquad (2013) setiap karyawan membutuhkan pengetahuan untuk
meningkatkan kemampuan mereka dalam mendorong dan menciptakan produk serta pelayanan
kepada klien dan konsumen. Pengetahuan merupakan makanan bagi organisasi belajar,
merupakan nutrisi bagi pertumbuhan organisasi. Karyawan boleh dating dan pergi, tetapi
valuable knowledge tidak bisa hilang dan mati. Organisasi memperoleh pengetahuan dari
sumber eksternal maupun internal. Sumber eksternal yaitu melalui lingkungan. Sedangkan
internal knowledge diperoleh dari : Learning from experience ,Implementing continuous
change processes, Tapping into the knowledge of its staff
Masih menurut Michael J.Marquard bahwa intentional transfer ofknowledge dapat
berupa: Individually written communication (memo, reports, letters, open access, bulletin
boards), Training (internal, consultans, formal courses, on the job training), Internal
conferences, Briefings, Internal publications, Job rotation/transfer, Mentoring.
Berbagi pengetahuan berarti setiap anggota organisasi menyadari pentingnya
knowledge bagi organisasi, serta rela membangun budaya knowledge sharing dalam organisasi.
Proses knowledge sharing melibatkan kepemimpinan di mana pemimpin memberdayakan
anggotanya untuk berkontribusi menyebarkan pengetahuan, ide-ide, informasi, sehingga akan
memotivasi anggota untuk berbagi pengetahuan yang unik dari satu orang kepada yang lainnya.
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2.2.4. Kegunaan Berbagi Pengetahuan
Berbagi pengetahuan memiliki manfaat yang besar dalam proses belajar dan
peningkatan kualitas pribadi maupun organisasi. Semakin dipahami bahwa ilmu pengetahuan
bukanlah sesuatu yang menjadi milik mutlak dari pribadi maupun organisasi. Oleh karena itu
berbagi pengetahuan merupakan suatu aktifitas di mana terjadi proses mengembangkan
organisasi kearah yang lebih baik demi mencapai kemajuan berkelanjutan (sustainability), dan
pada akhirnya bersama-sama dengan orang lain dapat memberikan manfaat untuk kehidupan
manusia.
Manfaat knowledge sharing juga dikemukakan oleh Noris et al (2014) yang menyatakan
manfaat knowledge sharing tersebut dalam lingkungan akademik yaitu bahwa kegiatan tersebut
wajib dilakukan di institusi akademik dan harus selalu dikembangkan untuk mempertahankan
keberlangsungan dan mencapai keunggulan kompetitif dalam perannya sebagai pusat ilmu
pengetahuan atau centre of excellence. Sedemikian pentingnya peran berbagi pengetahuan,
Nonaka dan Takaeuchi (dalam Andrawina, 2008) mengutarakan bahwa hanya organisasi atau
perusahaan yang dapat memproduksi pengetahuan baru secara berkelanjutan sajalah yang
mampu mencapai posisi yang lebih baik atau competitive advantage.
Knowledge sharing menjadi proses yang penting bagi sebuah tim kerja, karena jika
pengetahuan tidak dibagi, maka sumber daya kognitif yang tersedia pada organisasi tersebut
tidak akan berguna (Srivastava, 2006). Husman (2001) mengutarakan bahwa pada proses
berbagi pengetahuan yang sukses, knowledge receiver (penerima knowledge) akan
mendapatkan peningkatan stock knowledge yang dimilikinya tanpa mengakibatkan
berkurangnya stock knowledge dari sender (pengirim). Jadi penambahan stock knowledge akan
ada pada kedua belah pihak. Adanya aktivitas mendonasikan pengetahuan (donating
knowledge) dan mengumpulkan pengetahuan (collecting knowledge) dapat memunculkan
pemahaman baru.

2.3. Produk Unggulan Daerah
Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan
dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta
menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan
kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan
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teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya
setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses
membangun dialog dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para
pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok strateginya adalah
meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah
untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat
bagi semua pihak di daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan
dan pengurangan kemiskinan secara signifikan (Nusantoro:2011).
Strategi Pengembangan PUD Berbasis Klaster
Menurut (Sunantoro : 2011) Strategi pengembangan produk unggulan berbasis klaster
secara garis besar mencakup aspek peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM),
pengembangan kelembagaan, pemberdayaan aspek pemasaran dan pengembangan teknologi
tepat guna dan pembangunan citra spesifik daerah.

Pengembangan Kelembagaan
Kelembagaan disini dalam arti institusi atau wadah, baik formal maupun non formal
yang dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk meningkatkan kegiatan ekonominya.
Kelembagaan ini tidak hanya berperan dalam kegiatan perekonomian masyarakat, tetapi juga
dalam pengembangan modal sosial masyarakat. Keterlibatan penuh produsen produk unggulan
daerah berbasis klaster dalam setiap tahapan proses pengembangan dengan sendirinya akan
memperkuat kekompakkan, kemandirian dan hubungan interaksi dengan yang lain, sehingga
lambat laun akan tercipta suatu kelembagaan yang akan mengakar dan memiliki posisi tawar
yang kuat (Sunantoro : 2011).

Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Pemanfaatan teknologi tepat guna di dalam proses produksi memiliki peran yang sangat
penting dalam meningkatkan produktivitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh produsen.
Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam pengembangan produk
unggulan daerah dilakukan dengan mengedepankan efisiensi sumberdaya tak terbarukan
(unrenewable resources) atau menggunakan energi alternatif agar tidak menimbulkan degradasi
lingkungan di kemudian hari.
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Perspektif Klaster
Klaster merupakan hubungan antar satu jenis kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan
produksi primer, pengepul, pengolah setengah jadi atau jadi (industri menengah, besar),
pedagang dan eksportir, serta kegiatan dan pelayanan penunjang seperti lembaga keuangan,
pelayanan usaha, pendidikan, penelitian, dan lainnya. Sebagaimana didefinisikan oleh pakar
daya saing Michael Porter (1998) (Sunantoro : 2011) :“Clusters are geographic concentrations
of interconnected companies and institutions in a particular field. Clusters encompass an array
of linked industries and other entities important to competition.” Keterkaitan (linkage) antar
kegiatan ekonomi adalah penting dalam pengembangan klaster karena hubungan antar kegiatan
yang saling komplementer akan menunjang keunggulan (Sa’id et al. 2007) dalam (Sunantoro :
2011). Hal ini menyangkut bukan saja soal efisiensi biaya transpor melainkan juga matching
spesifikasi yang dibutuhkan masing-masing akan lebih mudah dilakukan, karena menyangkut
pertukaran “knowledge, relationships, motivation” tersebut.

Sumber: Munir 2007 dalam Sunantoro 2011
Gambar 2.2
Kemitraan Swasta, Masyarakat, Pemda
Dari pengalaman, sekali lagi diperlukan prioritisasi terhadap klaster mana yang akan
dikembangkan dahulu, atau menjadi percontohan (pilot). Untuk menentukan prioritas ini ada
beberapa kriteria dalam penyeleksian kegiatan ekonomi untuk prioritas pengembangan
klasternya, antara lain: Potensi untuk diekspor ke luar daerah,Luas efek-berganda (multipliers)
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dan nilai tambah,Jumlah usaha kecil yang terlibat dalam klaster, daya saing daerah terhadap
daerah lain dan Sektor tersebut relatif telah terorganisasi.

Dilihat dari tahapan

pengembangannya klaster dapat dikategorikan ke dalam empat jenis.

Sumber : Munir (2007) dalam Sunantoro (2011)
Gambar 2.3
Tahapan Pengembangan Klaster
2.3.1. Potensi Unggulan Daerah
Potensi merupakan sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang
akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui
tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapatjuga diartikan sebagai sumber daya
yang ada disekitar kita. (Kartasapoetra, 1987: 56). Potensi unggulan daerah merupakan produk
andalan dalam suatu daerah yang memiliki nilai paling menguntungkan untuk diusahakan atau
dikembangkan pada suatu daerah (Depkimpraswil, 2003). Produk Unggulan Daerah merupakan
produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan
menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya
yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta
mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi
kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial
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memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global
(Permendagri No 9 Tahun 2014).
Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk,
menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja,
mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki pro spek untuk
meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki
daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan/ atau
menembus pasar ekspor. Produk unggulan daerah dapat dikategorikan menjadi komoditas,
produk, dan jenis usaha unggulan (KPJU). Komoditas unggulan adalah komoditas yang
diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah daerah untuk

mendukung tujuan

pembangunan daerah serta mempunyai prospek pasar dan ada permintaan pasar, yang cocok
dibudidayakan oleh masyarakat setempat karena kesesuaian sumber daya, budaya, dan
teknologi.

2.3.2. Kriteria Produk Unggulan Daerah (PUD)
Kriteria produk unggulan daerah (PUD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. berikut
ini adalah kriteria yang dijadikan standar pemilihan produk unggulan menurut Permendagri No.
9 Tahun 2014.
Tabel 2.1
Kriteria Produk Unggulan Daerah Menurut Permendagri No. 9 Tahun 2014
No
1.

2.

2.

Keterangan

Kriteria

Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi
dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi
sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan
pendapatan bagi masyarakat setempat.
Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang
Sumbangan
memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen,
terhadap
perekonomian memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek
berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi
bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi
produk unggulan tersebut.
Sektor basis Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah
yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB
ekonomi
Penyerapan
tenaga kerja
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No

Keterangan

Kriteria
daerah

dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.

4.

Dapat
diperbarui

Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan
daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang
dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak
dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat
itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi
daerah.

5.

Sosial budaya

6.

7.
8.
9.

Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan
mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan
talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun
dan
dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri
khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya
setempat.
Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk
Ketersediaan
terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi
pasar
untuk memasuki pasar global.
Bahan baku
Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang
kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.
Modal
Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran
usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.
Sarana
dan Sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha
PUD untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada
prasarana
tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.
produksi

10. Teknologi

Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak
mudah ditiru.
Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara
11. Manajemen
profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan
usaha
masyarakat.
Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan
12. Harga
mendatangkan laba usaha.
Sumber: Permendagri No. 9 Tahun 2014
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 9 Tahun 2014
tersebut, kemudian untuk menetapkan produk unggulan suatu daerah ditetapkan indikator untuk
mengukur kelayakan produk menjadi produk unggulan.

2.4.

State Of The Art Penelitian
Penelitian tentang ativitas berbagi pengetahuan dalam organisasai pengelola produk

unggulan daerah belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Pada umumnya berbagi
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pengetahuan selalu berkaitan dengan organisasi, lembaga atau instansi pemerintah. Bagaimana
relevansi penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya dijelaskan pada tabel 2.2.
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No
1

2

3

4

Peneliti
Van Der
Hoof dan
Ridder
(2004)

Alexander
et.al (2010)

Andrawina
(2008)

Hsiu-Fen
Lin (2007)

Judul
Knowledge Sharing In
context : the Influences of
Organizational
Commitment,
Communication Climate
and Communication Use
On Knowkedge Sharing
Cultural Influention
Knowledge Sharing
Through On Line
Communication Of
Practise
Hubungan antara
knowledge sharing
capability, absorptive
capacity, dan mekanisme
formal: studi kasus pada
industri teknologi
informasi dan komunikasi
di Indonesia
Knowledge sharing and
firm innovation capability:
an empirical study

Tabel 2.2 State of The Art Penelitian
Hasil dan Rekomendasi Publikasi
Penelitian hanya menitik beratkan pada
komitmen organisasi dengan menggunakan
instrumen khusus yaitu komputer dan intranet,
serta knowledge sharing dengan secara
konekting dan donating

Penelitian memberikan fokus perhatian pada
pengaruh budaya organisasi terhadap
knowledge sharing yang dilakukan melalui on
line communication
Penelitian tentang knowledge sharing dengan
menggunakan teori dari Zahra dan
GeorgeFokus penelitian pada knowledge
sharing

Dari perspektif praktis, hubungan antara
berbagi pengetahuan, proses, dan kemampuan
inovasi perusahaan dapat memberikan
petunjuk mengenai bagaimana perusahaan
dapat mempromosikan budaya berbagi
pengetahuan untuk mempertahankan kinerja
inovasi mereka. Penelitian ini mengidentifikasi
beberapafactor penting untuk berbagi
pengetahuan yang sukses, dan mendiskusikan
implikasi dari faktor-faktor ini untuk
mengembangkan strategi organisasi.

Relevansi dengan Penelitian ini
Penggunaan variabel-variabel yang
mempengaruhi Berbagi pengetahuan
pada organisasi

Berbagi pengetahuan yang
dipengaruhi oleh variabel sebagai
faktor-faktor yang perlu dianalisis
lebih lanjut dalam kontek pengelola
produk unggulan
Teori yang digunakan sesuai dengan
penelitian ini yaitu berhubungan
dengan teknologi pada organisasi

Pentingnya berbagi pengetahuan
yang merupakan faktor penting
dalam upaya menumbuhkan strategi
organisasi dan untuk salah satu alat
promosi bagi kemajuan organisasi.

Dengan demikian penelitian ini berencana menghasilkan faktor-faktor

yang

mempengaruhi ada tidaknya berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh organisasi pengelola
produk unggulan daerah, dikarenakan tidak semua produk yang dihasilkan dimasing-masing
daerah dalam hal ini kecamatan menjadi produk unggulan daerah.
2.5.

Studi Pendahuluan dan Peta Jalan Penelitian
Usulan penelitian dengan judul “Aktivitas Berbagi Pengetahuan Dalam Organisasi

Pengelola Produk Unggulan Daerah” memiliki hubungan kajian dengan kajian-kajian
sebelumnya yang pernah pengusul lakukan, yaitu kajian yang berkaitan dengan produk
unggulan baik investasi produk unggulan maupun pengembangan potensi produk unggulan.
Penelitianpenelitian terkait sebelumnya dan penelitian lanjutan dalam bagan peta jalan
penelitian seperti pada gambar 2.4.

Gambar 2.4 Peta Jalan Penelitian
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada apakah adanya aktivitas berbagi pengetahuan yang dilakukan
oleh para pengusaha yang telah menjadi produk unggulan daerah terhadap yang belum menjadi
produk unggulan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
terhadap peningkatan investasi bagi para ukm untuk lebih berkembang dengan adanya berbagi
pengetahuan tersebut.
Berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh para pengusaha dan instansi pemerintah
merupakan salah satu bagian dari tujuan dan manfaat khusus yang ingin dicapai dalam
penelitian ini. Tujuan dan manfaat khusus penelitian ini adalah:
1. Mendapatkan bukti empiris apakah ada tidaknya aktivitas berbagi pengetahuan dalam
organisasi pengelola produk unggulan daerah.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ada tidaknya aktivitas berbagi pengetahuan
dalam organisasi pengelola produk unggulan daerah;

.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1.

Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Adapunjenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang
mengambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang
sebenarnya pada saat penelitian langsung.
Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah. Disebut naturalistik
karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa
dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis,
akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variabel secara lepas, tidak menghubungkan antara
variabel yang satu dengan variabel yang lainnya secara sistematik, oleh karena itu metode
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

4.2.

Desain Penelitian
Disain penelitian dibentuk sebagai rekayasa operasional penelitian agar dapat

dilaksanakan dengan baik, guna meminimalkan unsur kekeliruan (error). Terkait hal tersebut,
maka dalam penelitian ini juga dibentuk sebuah desain penelitian yang mengandung
perencanaan dan pelaksanaan penelitian dimaksud. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang
akan dilaksanakan selama satu tahun.
1. Tahap Sosialisasi Kegiatan
Tahap ini merupakan tahap sosialisasi tentang apa yang akan diteliti kepada pihak-pihak
terkait yang dimulai dengan perizinan
2. Tahap Persiapan Survey
Tahap ini merupakan tahap persiapan survey yang akan dilakukan dan diskusi dengan
pihal terkait tentang metoode dan teknik survey.
3. Tahap Studi Pendahuluan
Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang menjadi
domain penelitian. Gambaran permasalahan dapat diperoleh melalui studi literature dan
observasi
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atau survey lapangan. Studi literature menggunakan sumber tertulis, seperti
dokumen,laporan

penelitian

terdahulu,

peraturan

perundang-undangan

maupun

kumpulan juranl ilmiah nasional dan internasional yang relevan.
4. Survey & Observasi Awal
Berbekal hasil dari tahap studi pendahuluan yaitu kajian literatur, langkah selanjutnya
yaitu melakukan observasi lapangan dengan wawancara kepada pihak terkait. Hal ini
bertujuan untuk melakukan proposisi mengenai indentifikasi dan gambaran kondisi
eksisting dilapangan

sehingga diperoleh informasi

tentang aktivitas

berbagi

pengetahuan dalam organisasi pengelola produk unggulan daerah.
5. Pengolahan & Analisis Data Hasil Survey dan Observasi
Berdasarkan pada hasil survey dan obsevasi awal dilakukan tahapan pengolahan data
dan analisis data sehingga diperoleh hasil untuk nantinya dianalisis lebih lanjut.
6. Sosialisasi Hasil Analisis Data
Berdasarkan hasil dari pengolahan data, tahap selanjutnya adalah sosialisasi kepada
pihak terkait.
7. Penulisan Artikel
Berbagi pengetahuan dalam organisasi pengelola produk unggulan daerah akan menjadi
bahan utama dalam penulisan artikel ilmiah.
8. Pengiriman Naskah Artikel Ilmiah ke Jurnal Nasional
Artikel ilmiah ini ditargetkan akan dimuat dalamjurnal nasional yang ber ISSN
yaitujurnal Trikonomika.
9. Pembuatan Buku Ajar
Seluruh hasil dari penelitian dituliskan kembali dalam bentuk buku ajar dan modul
kuliah untuk mata kuliah yang terkait dengan penelitian ini yaitu Manajemen Sumber
Daya Manusia. Buku ajar dan modul kuliah ini dapat menjadi referensi mahasiswa yang
bersumber dari kajian empiris.
10. Pelaporan Hasil Kegiatan
Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan penelitian ini, yang
akandilaporkan kepada pemberi dana yaitu Ditjen Dikti dan Fakultas Ekonomi Unpas.
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4.3.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Analisis ini memerlukan database kondisi perekonomian, sektor unggulan dan potensial,

semua wilayah di Kota Bandung yang selalu dimutakhirkan baik oleh dinas terkait maupun
oleh masing-masing kecamatan.
Dalam pendekatan kegiatan, peneliti memandang bahwa pada tahap-tahap kegiatannya,
pendekatan akan terbagi dalam beberapa pendekatan yaitu:
1) Studi Literatur
Dalam pendekatan ini akan dilakukan studi literatur mengenai dokumen-dokumen serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor unggulan dan potensial
yang telah disusun sebelumnya, sebagai bahan pijakan awal dalam penyusunan langkah
selanjutnya dalam Aktivitas Berbagi Pengetahuan Dalam Organisasi Pengelola Produk
Unggulan Daerah
Dari studi literatur ini akan diperoleh informasi-informasi dasar mengenai sektor-sektor
unggulan dan potensial yang dimiliki agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

2) Survei Instansional
Pada pendekatan ini akan dilakukan survei ke instansi-instansi yang berkenaan dengan
Aktivitas Berbagi Pengetahuan Dalam Organisasi Pengelola Produk Unggulan Daerah
di 30 Kecamatan Kota Bandung. kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan
invetarisasi data-data untuk dikumpulkan menjadi sebuah basis data yang berisi
megenai informasi sektor-sektor unggulan dan potensial yang dimiliki.
Seperti dijelaskan sebelumnya survei instansional ini merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen rencana pengembangan daerah yang
telah ada di setiap SKPD terkait. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan studi, survey
instansional juga akan melakukan pengumpulan data primer dengan pelaksanaan depthinterview dengan beberapa stakeholders dalam penyusunan Aktivitas Berbagi
Pengetahuan Dalam Organisasi Pengelola Produk Unggulan Daerah.
Adapun dokumen yang diperlukan untuk Aktivitas Berbagi Pengetahuan Dalam
Organisasi Pengelola Produk Unggulan Daerah di 30 Kecamatan Kota Bandung antara
lain :
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 Data PDRB Kota Bandung
 Data Input dan Output Kota Bandung
 Data Interregional Input-Output Kota Bandung
 Dokumen Kebijakan Pengembangan industri Kota Bandung dan dokumen
pengembangan produk OVOP (One Village One Product)
 Dokumen RTRW Kota Bandung
 Kebijakan Insentif dan disinsentif Kota Bandung

3) Depth Interview
Pada Kegiatan Aktivitas Berbagi Pengetahuan Dalam Organisasi Pengelola Produk
Unggulan Daerah di 30 Kecamatan Kota Bandung menyelenggarakan Depth interview
dengan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring
masukan dan melakukan penyepakatan dari pemangku kepentingan terkait sebagai
bahan penyusunan strategi dengan key person. Dept Interviews dilakukan kepada
Instatnsi terkait dan pelaku usaha dalam hal ini pengelola Produk Unggulan.

4.4.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Kecamatan yang berada kota Bandung yaitu 30 Kecamatan

baik yang telah memiliki produk unggulan maupun yang belum memiliki produk unggulan.
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1.

Hasil Penelitian

5.1.1. Potensi Pengembangan Ekonomi Kewilayahan Pada 30 Kecamatan
Saat ini Kota Bandung belum memiliki rencana pengembangan berbasis
model pengembangan potensi unggulan daerah. Namun demikian, persebaran
potensi ekonomi di Kota Bandung saat ini dapat dipetakan berdasarkan
kecamatan.

Untuk

analisis

awal

sebelum

pengumpulan

data

primer,

pengelompokkan ini disusun berdasarkan data 30 sentra industri Kota Bandung
serta data lain yang dimuat dalam rencana induk pengembangan pariwisata Kota
Bandung.
Tabel 5.2. Struktur Sistem Pusat Kota Bandung
No.
1.

Struktur
Sistem Pusat
Pusat Primer
Alun-alun

2.

Pusat Primer
Gedebage

3.

Pusat Sekunder
Bojonegara

4.

Pusat Sekunder
Tegallega

5.

Pusat Sekunder
Karees

6.

Pusat Sekunder

Fungsi

Bentuk

Komersial
Perdagangan
Sosial budaya

Perkantoran
Historical building,
Pelestarian Kawasan
Rekreasi
Terminal
Orang
Pasar
Sosial
dan
Perkantoran
Jasa/pergudangan barang
Stadion
Permukiman
Retail
Sempadan
Industri
Grosir
sungai,
teknologi tinggi
Pasar
mata air
Perdagangan
Taman
Lindung
Permukiman
Retail
Sempadan
Perdagangan
Grosir
sungai,
Perkantoran
Pasar
mata air
Industri non
Taman
polutan
Perdagangan
Retail
Sempadan
Industri
Grosir
sungai,
Permukiman
Pasar
mata air
Perkantoran
Taman
Pemerintahan
Retail
Historical
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Lokasi
Alun-alun
dan
sekitarnya
Gedebage
dan
sekitarnya
Setrasari

Kopo
Kencana

Turangga

Sadang

No.

Struktur
Sistem Pusat
Cibeunying

Fungsi

Bentuk

Pendidikan tinggi Grosir
Perdagangan
Pasar
Lindung
Taman

7.

Pusat Sekunder
Gedebage

Permukiman
Industri
Jasa

Retail
Grosir
Pasar

8.

Pusat Sekunder
Ujungberung

Permukiman
Industri
Lindung

Retail
Grosir
Pasar

9.

Pusat
Lingkungan

Perdagangan
Perumahan

Retail

building
preservasi
kawasan
Sempadan
sungai,
mata air
Sempadan
sungai,
mata air
Taman
Sempadan
sungai,
mata air
Taman

Lokasi
Serang

Margasari

Arcamanik

Dukungan dari aspek legal merupakan suatu bentuk legalitas atau pengesahan dari
pemerintahan terhadap usaha yang sedang dijalankan. Dukungan aspek legal
dapat dilihat dari kepemilikan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha.
Legalitas usaha merupakan salah satu bentuk kontribusi terhadap pendapatan asli
daerah (melalui pajak yang dikenakan pada proses perijinan usaha). Sehingga
pemerintah perlu meningkatkan upaya terhadap proses kepemilikan surat izin
usaha dengan melalukan beberapa insentif dan disinsentif terhadap pelaku usaha.
Pemberian insentif kepada pelaku usaha dapat berupa kemudahan perijinan pada
lokasi usaha yang sesuai dengan peruntukan tata ruang. Insentif dapat juga
dilakukan dengan melakukan fasilitasi lembaga modal (untuk kemudahan
peminjaman modal). Sedangkan disinsentif yang dapat dilakukan adalah
pengenaan pajak yang tinggi pada lokasi usaha yang tidak memiliki izin usaha
atau berupa pengenaan sanksi.
5.1.2. Analisis Potensi Unggulan
Pada penelitian ini, indikator yang digunakan dalam menentukan potensi
unggulan menggunakan hasil kajian dari indikator yang ditetapkan Bank
Indonesia (dalam Penelitian KPJU Unggulan DKI Jakarta 2012) dan Permendagri
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No. 9 Tahun 2014. Dalam penetapan kriteria potensi unggulan ini, ditetapkan
sesuai dengan prospek dan potensi yang dapat dikembangkan. Berdasarkan kajian
dari kriteria Bank Indonesia dan Permendagri, maka dalam penentuan kriteria
potensi unggulan ditetapkan indikator yang dapat mewakili setiap kriteria dari
Bank Indonesia dan Permendagri. Indikator yang digunakan merupakan
penjelasan dari kriteria yang digunakan oleh Bank Indonesia dan penambahan dari
kriteria berdasarkan Permendagri. Berikut merupakan indikator potensi unggulan
Kota Bandung berdasarkan hasil kajian kebijakan.
Tabel 5.2 Indikator Potensi Unggulan Kota Bandung
No

Kriteria
KPJU Bank
Indonesia

Kriteria
Permendagri

Indikator Potensi Unggulan
Kota Bandung

PROSPEK
1.

2.

3.

4.




Prospek Pasar Kontribusi

Perekonomian

Sektor
Basis 
Ekonomi
Minat Investor Modal



Dukungan
Sarana dan Prasarana 
Program dan Industri

Infrastruktur

Kesesuaian
Kebijakan

Legalitas


5.

Resiko
Lingkungan

6.

Tingkat
Persaingan







POTENSI
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Legalitas
Arahan Pemanfaatan Ruang
Ijin Usaha
Ragam Potensi Baru
Prospek Pasar Regional
Prospek Pasar Global
Sumber Modal Investasi
Tingkat Kelayakan Usaha
Kemudahan Pinjaman Modal
Dukungan Pemerintah
Kerjasama Antar Daerah
Hubungan
Timbal
Balik
Pemerintah dan Pelaku Usaha
Ketersediaan
Sarana
dan
Prasana
Masyarakat Terdampak
Potensi Kerusakan Lingkungan
Frekuensi Dampak Lingkungan
Solusi Dampak Lingkungan
Daya Saing Antar Kecamatan
Kunjungan ke Daerah

Kriteria
Kriteria
Indikator Potensi Unggulan
No KPJU Bank
Permendagri
Kota Bandung
Indonesia
7.
Jumlah Unit Kontribusi Terhadap  Kelompok Pelaku Usaha
Usaha
Perekonomian
 Tingkat Persaingan
8.
Kesesuaian
Sosial Budaya
 Teknik Kearifan Lokal
Budaya/
 Ciri Khas
Ketrampilan
9.
Penguasaan
Teknologi
 Penggunaan Teknologi
Teknologi dan Manajemen Usaha
 Kemudahan Akses Teknologi
Manajemen
 Kemudahan Pemasaran
Usaha
 Kemudahan Distribusi/ Delivery
 Kemudahan Pengelolaan Usaha
10. Ketersediaan
Dapat Diperbarui
 Kemudahan Bahan Baku
Sumber Daya Bahan Baku
 Ketersediaan Bahan Baku
Alam
 Bahan Baku Dapat Diperbarui
 Bahan Baku Ramah Lingkungan
 Harga Bahan Baku
11. Insentif Harga Harga
 Nilai Tambah yang Diterima
Jual
 Harga Jual Stabil dan Dapat
Dikendalikan
12. Daya
Serap Penyerapan Tenaga  Menyerap Pasar Lokal
Pasar
Kerja
 Penyerapan Tenaga Kerja
Domestik
Kontribusi
 Peningkatan
Pendapatan
Perekonomian
Masyarakat
Ketersediaan Pasar/
Konsumen
Dengan berdasarkan survey primer dari kecamatan sebagaimana yang telah
dilakukan beserta observasi sebagaimana yang dibutuhkan. Hasil dari Komoditas
Unggulan tiap kecamatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
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5 Astana Anyar

4 Bojongloa Kidul

3 Bojongloa Kaler

2 Babakan Ciparay

1 Bandung Kulon

PHR

Jasa-jasa

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

PHR

Industri Pengolahan

Pariwisata,
Perdagangan

Komoditas 1
Makanan
Minuman
Perdagangan
Besar
Kulit, tas,
Kaos dan
Sepatu
Kulit, Tas,
dan Sepatu

PHR

Jasa-Jasa

Industri
Pengolahan

Industri
Pengolahan

Industri
Pengolahan

Makanan dan
Minuman
Bangunan dan
Meubel

Perdagangan

Jasa Perusahaan

Makanan Minuman

Makanan Minuman

Makanan Minuman

Industri
Pengolahan

PHR

-

Industri
Pengolahan

Industri
Pengolahan

-

Industri
Pengolahan

Potensi 3
Industri
Pengolahan

Konveksi dan
Pakaian

Apartemen

-

Kerajinan,
Tas, Kulit, dan
Sepatu
Makanan dan
Minuman

-

Kerajinan

Komoditas 3
Aksesoris dan
Kerajinan

Perdagangan

Perdagangan,
Hotel
Besi dan Suku
Cadang,
Kerajinan,
Kaos,
Handycraft
Aksesoris dan
Kerajinan

Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan

Hasil Survey
Potensi 2
Komoditas 2
Industri
Konveksi dan
Pengolahan Pakaian
Industri
Konveksi Pakaian,
Pengolahan Makanan Minuman

Tabel 5.3 Komoditas Unggulan Kecamatan

6 Regol

Industri Pengolahan

Potensi 1

7 Lengkong

Industri Pengolahan

Kecamatan

8 Bandung Kidul

PHR

No

9 Gedebage
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18 Mandalajati

17 Kiaracondong

16 Batununggal

15 Antapani

14 Arcamanik

13 Cinambo

12 Ujung Berung

11 Panyileukan

10 Cibiru

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Potensi 1

19 Rancasari

Industri Pengolahan

Kecamatan

20 Buah Batu

Jasa-jasa

No

21 Sumur Bandung

Hasil Survey
Potensi 2
Komoditas 2
Jasa Hiburan dan
Rekreasi

Industri
Pengolahan

Peternakan

Pariwisata

Makanan dan
Minuman

Sapi Potong

Komoditas 3

Perdagangan

Jasa-jasa

-

Potensi 3

PHR

Konveksi dan
Pakaian

-

Jasa-jasa

Industri
Pengolahan

-

Perumahan,
Kantor

Industri
Pengolahan

-

PHR

Makanan dan
Minuman
Kulit, tas, dan
Sepatu
Aksesoris dan
Kerajinan
Konveksi dan
Pakaian

Makanan dan
Minuman

Komoditas 1
Aksesoris dan
Kerajinan
Konveksi dan
Pakaian
Makanan dan
Minuman
Makanan dan
Minuman

Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan

-

Perumahan,
Kantor, Hotel
Konveksi dan
Pakaian

-

PHR

Industri
Pengolahan

Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan

Aksesoris dan
kerajinan, Konveksi
dan Pakaian
Aksesoris dan
Kerajinan
Makanan dan
Minuman
Makanan dan
Minuman
Aksesoris dan
kerajinan
Aksesoris dan
kerajinan
Makanan dan
Minuman
aksesories dan
kerajinan
Besi dan Suku
cadang
Aksesoris dan
Kerajinan
Konveksi dan
Pakaian
Makanan dan
Minuman
Makanan dan
Minuman
Aksesories
dan Kerajinan
Jasa hiburan
dan rekreasi
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27 Coblong

26 Cibeunying Kaler

25 Cibeunying Kidul

24 Bandung Wetan

23 Cicendo

22 Andir

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Industri Pengolahan

Potensi 1

28 Sukajadi

Industri Pengolahan

Kecamatan

29 Sukasari

PRH

No

30 Cidadap

Komoditas 1
Aksesoris dan
Kerajinan
Konveksi dan
Pakaian
Konveksi dan
Pakaian
Konveksi dan
Pakaian
Makanan dan
Minuman
Makanan dan
Minuman
Aksesories
dan Kerajinan
Aksesoris dan
Kerajinan
Hotel

38

PHR

aksesories dan
kerajinan

Perdagangan besar

Percetakan

-

Potensi 3
Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan

Jasa Hiburan
dan Rekreasi

Sablon

-

Komoditas 3
Makanan dan
Minuman
Besi dan Suku
cadang

Hasil Survey
Potensi 2
Komoditas 2

Industri
Pengolahan

-

Jasa-jasa

Hotel

-

PHR

Aksesoris dan
Kerajinan
Konveksi dan
Pakaian
Konveksi dan
Pakaian

-

Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan

-

Perdagangan Besar

Konveksi dan
Pakaian

PHR

Industri
Pengolahan

-

Makanan dan
Minuman
Makanan dan
Minuman

-

Industri
Pengolahan
Industri
Pengolahan

Berdasarkan hasil survey primer maupun sekunder yang telah dilakukan pada penelitian
sebelumnya, didapatkan sejumlah kesamaan antara metode survey kuesioner kecamatan maupun
perhitungan analisis LQ yang berbasis ekonomi kewilayahan sebagai basis dari sektor unggulan
kecamatan. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan survey tersebut yaitu:
Tabel 5.4. Potensi & Komoditas Kecamatan
No

Kecamatan

Hasil Survey

1 Bandung Kulon

Potensi
Industri Pengolahan

2 Babakan
Ciparay

PHR
Industri Pengolahan

3 Bojongloa Kaler

Industri Pengolahan

4 Bojongloa Kidul

Industri Pengolahan

5 Astana Anyar

Jasa-jasa
Industri Pengolahan

6 Regol

PHR
Jasa-Jasa
Industri Pengolahan
Industri Pengolahan
PHR

7 Lengkong

8 Bandung Kidul

Industri Pengolahan
PHR

9 Gedebage

PHR
Industri Pengolahan

10 Cibiru

11 Panyileukan

12 Ujung Berung

Industri Pengolahan
Jasa-jasa
Peternakan
Industri Pengolahan
PHR
Industri Pengolahan
Jasa-jasa
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Komoditas
Makanan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Aksesoris dan Kerajinan
Perdagangan Besar
Konveksi Pakaian, Makanan Minuman
Kulit, tas, Kaos dan Sepatu
Makanan Minuman
Kerajinan
Kulit, Tas, dan Sepatu
Makanan Minuman
Pariwisata, Perdagangan
Makanan Minuman
Kerajinan, Tas, Kulit, dan Sepatu
Perdagangan, Hotel
Jasa Perusahaan
Makanan dan Minuman
Besi dan Suku Cadang, Kerajinan,
Kaos, Handycraft
Perdagangan
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Apartemen
Perdagangan
Bangunan dan Meubel
Konveksi dan Pakaian
Aksesoris dan Kerajinan
Jasa Hiburan dan Rekreasi
Sapi Potong
Konveksi dan Pakaian
Perdagangan
Makanan dan Minuman
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Pariwisata

No

Kecamatan

Hasil Survey

13 Cinambo
14 Arcamanik

Potensi
Industri Pengolahan
Industri Pengolahan
PHR

15 Antapani

Industri Pengolahan

16 Batununggal

Industri Pengolahan

17 Kiaracondong

Industri Pengolahan

18 Mandalajati

Industri Pengolahan

19 Rancasari

Industri Pengolahan

20 Buah Batu

Industri Pengolahan
PHR

21 Sumur Bandung

Jasa-jasa
Industri Pengolahan

22 Andir

Industri Pengolahan
PHR

23 Cicendo

Industri Pengolahan

24 Bandung Wetan
25 Cibeunying
Kidul

Industri Pengolahan
Industri Pengolahan
Percetakan

26 Cibeunying
Kaler

Industri Pengolahan
Jasa-jasa

27 Coblong

Industri Pengolahan
PHR

28 Sukajadi

Industri Pengolahan
PHR
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Komoditas
Makanan dan Minuman
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan kerajinan, Konveksi dan
Pakaian
Perumahan, Kantor
Besi dan Suku cadang
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Kulit, tas, dan Sepatu
Konveksi dan Pakaian
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan kerajinan
Konveksi dan Pakaian
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan kerajinan
Aksesories dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Perumahan, Kantor, Hotel
Jasa hiburan dan rekreasi
aksesories dan kerajinan
Konveksi dan Pakaian
Aksesoris dan Kerajinan
Perdagangan besar
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
aksesories dan kerajinan
Besi dan Suku cadang
Konveksi dan Pakaian
Konveksi dan Pakaian
Aksesoris dan Kerajinan
Sablon
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Jasa Hiburan dan Rekreasi
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Hotel
Aksesories dan Kerajinan
Perdagangan Besar

No

Kecamatan

29 Sukasari

Hasil Survey
Potensi
Industri Pengolahan

Komoditas
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Hotel
Makanan dan Minuman

PRH
Industri Pengolahan

30 Cidadap

(*kesimpulan berdasarkan data eksisting yang tersedia)
Hasil Analisis LQ menunjukkan sektor-sektor apa saja pada suatu kecamatan yang merupakan
sektor basis di daerah tersebut. Mempertimbangkan fakta tersebut, maka hasil sektor unggulan
pada analisis LQ merupakan sektor yang memiliki dampak perekonomian paling tinggi (misal:
penyerapan tenaga kerja yang tinggi, memberikan kontribusi PDRB yang paling signifikan,
memunculkan ekonomi atau usaha-usaha turunan). Karena itu, beberapa sektor perlu
dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi potensi unggulan dengan detil sebagai berikut:
Tabel 5.5. Potensi Sektor & Sub Sektor Kecamatan
No

Kecamatan

Sesuai
LQ?

Sektor

Sub-Sektor
aksesoris&kerajinan;
makanan&minuman;
konveksi&pakaian

1

Bandung Kulon

√

Industri
Pengolahan

2

BabakanCiparay

√

Industri
Pengolahan

makanan&minuman
Perdagangan besar;
aksesoris&kerajinan;
makanan&minuman

3

BojongloaKaler

√

PRH; industri
pengolahan

4

BojongloaKidul

√

5
6
7
8

Astana Anyar
Regol
Lengkong
Bandung Kidul

9

Gedebage

√

10

Cibiru

√

11

Panyileukan

√

12

Ujung Berung

Industri
Pengolahan
Industri
pengolahan
Jasa-jasa
Industri
pengolahan
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kulit,tas,sepatu
Bangunan
meubel;konveksi&pakaian
Jasa hiburan&rekreasi
konveksi&pakaian;makanan&min
uman
-

No

Kecamatan

Sesuai
LQ?

13

Cinambo

14

Arcamanik

15

Antapani

16

Batununggal

√

17

Kiaracondong

√

18

Mandalajati

19

Rancasari

√

20

BuahBatu

√

21
22

Sumur Bandung
Andir

√

23

Cicendo

√

24

Bandung Wetan

√

25

CibeunyingKidul

√

26
27
28
29
30

CibeunyingKaler
Coblong
Sukajadi
Sukasari
Cidadap

√

Sektor
Industri
pengolahan
Industri
pengolahan
Industri
pengolahan
Industri
pengolahan
Industri
Pengolahan
PHR
jasa-jasa
Industri
pengolahan
jasa-jasa
Industri
pengolahan
-

Sub-Sektor
Pengolahan besi/industri
makanan&minuman;tas,
konveksi&pakaian
aksesoris&kerajinan;
konveksi&pakaian;makanan&min
uman
makanan&minuman;bengkelspare
part
Aksesories dan Kerajinan
Perumahan, Kantor, Hotel
Jasa hiburan&rekreasi
Aksesoris&kerajinan;konveksi&pa
kaian;makanan&minuman
Jasa hiburan&rekreasi
Percetakan;konveksi& pakaian
-

5.1.3. Hasil Dept Interview
Pada dasarnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UKM cenderung berulang
dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, namun demikian masih banyak UKM yang
pada akhirnya harus gulung tikar karena tidak mampu menghadapi kondisi ini.
Permasalahanpun semakin kompleks dan rumit ketika UKM harus berhadapan tidak
hanya dengan masalah yang datangnya dari luar, tetapi juga masalah internal, seperti
minimnya tingkat pendidikan pemilik usaha, kurangnya modal, terbatasnya jaringan
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distribusi

dan

pemasaran,

produk

dan

pelayanan

yang

kalah

bersaing,

hingga

manajemen internal yang terbatas, baik dalam hal pengetahuan maupun pengalaman.
Menghadapi era perdagangan yang semakin bebas dan terbuka, UKM harus dengan
segera berbenah dan memperbaiki diri sehingga mampu bersaing tidak hanya dengan
UKM dari negara maju tetapi juga perusahaan-perusahaan multinasional yang telah
melakukan

ekspansi

hingga

ke

berbagai

negara.

UKM

dari

negara

maju

telah

melakukan ekspor yang cukup signifikan ke Indonesia, seperti China, India, Jepang,
Korea dan negara maju lainnya.
Tanpa disadari, setiap hari semakin mudah menemukan berbagai produk dari negara
luar di setiap pusat perbelanjaan, baik modern maupun tradisional. Usaha Kecil dan
Menengah tidak bisa tinggal diam menunggu uluran tangan dari pemerintah ataupun
lembaga besar lainnya, akan tetapi harus mampu bertindak proaktif untuk menghadapi
tantangan ini.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan
berbagi pengetahuan dalam tubuh organisasi / perusahaan. Asset UKM yang berupa tacit
knowledge seperti pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu atau staff pada perusahaan
merupakan modal berharga yang kemudian dapat dikembangkan menjadi keunggulan
perusahaan.
Berbagi pengetahuan merupakan penerapan dari manajemen pengetahuan (knowledge
management) Inti dari keberhasilan penerapan knowledge management (manajemen
pengetahuan) adalah knowledge sharing (berbagi pengetahuan) baik yang bersifat spontan,
terstruktur maupun tidak terstruktur merupakan hal yang sangat vital bagi kesuksesan
organisasi. Menurut Nonaka dan Takeuchi, knowledge sharing hanya dapat dilakukan bilamana
setiap anggota memiliki kesempatan yang luas dalam menyampaikan pendapat, ide, kritikan,
dan komentarnya kepada anggota lainnya.
Aspek manusia yang dimaksud dalam sebuah organisasi UKM adalah individu-individu
yang terlibat dalam organisasi UKM, baik di lingkungan internal maupun eksternal
perusahaan. Dalam internal

perusahaan, individu dapat

berarti

seluruh staff

atau

karyawan dalam seluruh level jabatan dan divisi yang secara aktif bekerja dalam sebuah
UKM. Meliputi pemilik usaha, manager, supervisor, kepala bagian, staff bagian, hingga
karyawan

honorer.

Sedangkan

dalam

ektsternal
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perusahaan

meliputi

pelanggan,

supplier, distributor, dinas UKM kota / daerah, dan pihak-pihak luar perusahaan yang
terkait dengan aktivitas UKM.
Aspek proses dalam sebuah organisasi UKM adalah proses-proses yang terjadi dalam
aktivitas kerja. Aspek proses meliputi berbagai proses yang terdapat pada UKM seperti
pada bagian produksi, pelayanan, penjualan dan pemasaran, administrasi, keuangan dan
lain sebagainya. Aspek proses merupakan suatu kasus yang dapat dijadikan dasar dalam
penggalian tacit knowledge. Sedangkan teknologi adalah metode atau tools yang
digunakan untuk membantu agar proses-proses yang terjadi dalam UKM berjalan
dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik.
Proses implementasi Knowledge Management menurut Bornemann et al dimulai dengan
mengumpulkan informasi, melakukan analisis kemudian perancangan dan dilanjutkan
dengan institusionalisasi dan evaluasi. Tahapan evaluasi dilakukan kembali pada saat
mengumpulkan informasi dan melakukan analisis. Proses ini terus berulang sehingga
menjadikan implementasi Knowledge Management terus berkembang.
Pada tahapan pengumpulan informasi, suatu UKM harus mendefinisikan terlebih dahulu
goal

atau

tujuan

yang

ingin

dicapai,

apakah

meningkatkan

kapasitas

produksi,

meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan penjualan, memperbaiki pelaporan dan
lain sebagainya. Penetapan goal ini sangat penting karena akan mengarahkan knowledge
yang dimiliki

untuk

dirancang menjadi

sebuah solusi

yang

dapat

menyelesaikan

permasalahan yang terjadi.
Pada tahapan ini, setiap individu dalam perusahaan dapat berperan dalam memberikan
informasi ataupun mengeluarkan tacit knowledge yang dimiliki. Tacit knowledge yang
ada terkait dengan tujuan ataupun goal terdapat pada individu-individu yang berperan
aktif dalam pekerjaannya. Sebagai contoh, tujuan UKM adalah meningkatkan efisiensi
produksi, maka tacit knowledge yang dimiliki terdapat pada seluruh staff produksi,
penyelia hingga manager.
Pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui berbagai forum, seperti diskusi, rapat,
atau bahkan sekedar komunikasi dan tukar pikiran dengan atau diantara seluruh
karyawan yang terlibat. Pengumpulan informasi dapat dilakukan oleh manager ataupun
tim yang berwenang melaksanakan knowledge management, disamping harus segera
didokumentasikan secara tertulis dalam sebuah dokumen.
44

Setelah seluruh informasi yang berupa knowledge ataupun berbagai uraian tentang
pekerjaan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap
informasi

tersebut.

Analisa

dilakukan

dengan

tujuan

untuk

menentukan

apakah

informasi yang berhasil dikumpulkan dapat diterima atau tidak. Sesuai dengan goal
yang telah ditetapkan, maka seharusnya analisa yang dilakukan mengarah kepada
pencapaian goal atau tujuan awal. Analisa dapat dilakukan dengan sederhana melalui
diskusi atau rapat terbatas yang dihadiri oleh manager serta individu yang memiliki
kemampuan analisa

yang lebih. Keterbatasan kualitas sumber daya

UKM

dalam

melakukan analisa dapat ditangani melalui peran pihak ketiga yang dapat mengarahkan
dan membimbing, seperti dinas UKM kota atau daerah, lembaga yang focus pada
pengembangan UKM dan lain sebagainya.
Langkah ketiga adalah merancang (design) yang berarti menemukan solusi dan
mengimplementasikan-nya

di

lapangan.

Hasil

analisa

informasi

akan

mengarahkan

informasi-informasi yang didapat untuk dipilih yang selanjutnya akan mengarahkan
kepada jawaban atas goal atau tujuan yang ingin dicapai. Pilihan-pilihan informasi
tersebut selanjutnya dapat menjadi sebuah solusi atau menjadi dasar ditemukannya
solusi baru yang dikembangkan setelah melalui tahapan analisa. Informasi berupa solusi
ini kemudian diimplementasikan di lapangan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau
perusahaan, dalam hal ini adalah UKM.
Dalam mengimplementasikan solusi yang telah didapat, diperlukan sebuah tindakan
nyata berupa institutionization. Dimana, pada tahapan ini, sebuah proyek atau program
yang dicanangkan, disusun dengan lebih rapih baik dalam hal organisasi, administrasi,
dan

pelaksanaannya,

kemudian

menentukan

penanggung

jawab

implementasi

dan

pelaksana. Tidak sampai disana, implementasi ini harus diawasi, dikendalian dan
dievaluasi secara terus menerus. Proses evaluasi yang dilakukan kemudian diarahkan
kepada pelaksanaan pengumpulan informasi dan analisa kembali, sehingga terjadi
perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk mencapai goal atau tujuan
perusahaan.
Faktor penting dalam menerapkan Knowledge Management dalam sebuah UKM adalah
Knowledge Sharing atau berbagi pengetahuan, seperti yang disebutkan oleh Priambada
bahwa dalam melakukan berbagi pengetahuan setidaknya dibutuhkan 6 (enam) tahapan,
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yaitu

menciptakan,

menangkap,

menjaring,

menyimpan,

mengolah,

serta

mendistribusikan knowledge.
Menciptakan pengetahuan berarti seseorang dalam perusahaan (UKM) menemukan cara
baru untuk melakukan sesuatu atau menciptakan know-how dalam sebuah pekerjaan.
Proses penciptaan ini dapat terjadi karena adanya informasi baru yang diterima, baik
melalui

pengamatan,

diskusi,

ataupun

adanya

pengetahuan

baru

yang

kemudian

dimodifikasi dan diolah sehingga membuat suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan
lebih cepat, lebih mudah dan lebih baik. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam sebuah
proses produksi, strategi pemasaran, maupun menyelesaikan suatu permasalahan yang
umum terjadi di perusahaan.
Menangkap pengetahuan berarti seorang atau sekelompok individu dalam perusahaan
mengidektifikasi

suatu

pengetahuan

yang

bernilai

yang kemudian direpresentasikan

kedalam suatu cara yang logis dan diterima akal untuk dilakukan. Pengetahuan yang
ditangkap dapat berasal dari berbagai sumber, baik itu dari lingkungan eksternal
maupun dari internal perusahaan.
Selanjutnya adalah menjaring pengetahuan, yaitu suatu proses penempatan pengetahuan
dalam sebuah konteks atau dokumen agar dapat ditindaklanjuti. Menjaring pengetahuan
menunjukkan seberapa dalam kualitas tacit knowledge yang ada atau dimiliki oleh
setiap individu dalam perusahaan yang ditangkap bersamaan dengan explicit knowledge.
Secara sederhana, setiap individu harus mampu secara bersamaan menjaring tacit
knowledge dan explicit knowledge yang ada untuk kemudian dituangkan dalam sebuah
metode yang dapat ditindaklanjuti untuk digunakan atau diterapkan dalam perusahaan.
Seluruh pengetahuan yang telah diciptakan, ditangkap dan dijaring, kemudian disimpan
dalam sebuah media penyimpanan yang tersusun dengan baik dan rapih. Pengetahuan
yang disimpan dapat berbentuk dokumen, baik yang dapat diakses langsung ataupun
harus menggunakan piranti lunak untuk mengaksesnya. Penyimpanan ini dilakukan
sebagai bank data pengetahuan yang kemudian dapat diakses oleh setiap individu yang
terdapat dalam organisasi.
Seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan akan selalu berkembang mengikuti
dinamisnya kondisi perusahaan dan lingkungan. Oleh karena itu, suatu pengetahuan
yang telah disimpan dalam bank data pengetahuan harus selalu diupdate, baik dengan
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cara menambahkan dengan pengetahuan yang baru atau melakukan perubahan atau
perbaikan pengetahuan dengan perkembangan yang ada. Mengolah pengetahuan juga
dapat dilakukan dengan cara melakukan analysis ulang pada pengetahuan yang dimiliki
untuk

disesuaikan

pengolahan

dengan

pengetahuan

kondisi
akan

perusahaan

menunjukkan

dan

lingkungan

seberapa

besar

terbaru.
perusahaan

Tingkat
serius

menghadapi dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Seluruh pengetahuan yang
dimiliki dalam sebuah perusahaan (UKM) tidak akan bermanfaat jika tidak mampu disebarkan
atau didistribusikan kepada seluruh individu yang ada dalam perusahaan. Uriarte menjelaskan
bahwa yang menjadi permasalahan dalam implementasi Knowledge Managament adalah factor
budaya dan manusia, dimana yang dimaksud budaya disini adalah budaya untuk saling berbagi
tacit knowledge. Distribusi pengetahuan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu (1) direct
atau langsung dari individu ke individu baik melalui cara yang disengaja ataupun tidak
disengaja, (2) central atau terpusat dari individu kepada organisasi yang kemudian
didistribusikan kepada seluruh individu yang berada dalam organisasi.
Dimana pemilik usaha ataupun individu yang memiliki tacit knowledge seperti metode
atau proses tertentu secara langsung mendistribusikan tacit knowledge yang dimiliki kepada
individu lain sesuai dengan kebutuhan. Suatu tacit knowledge yang dimiliki oleh UKM tidak
pernah diproses menjadi explicit knowledge sehingga menyebabkan knowledge transfer
menjadi tidak terstandarkan. Implementasi Knowledge Management memungkinkan dilakukan
dalam sebuah UKM karena :
a. UKM memiliki jumlah karyawan yang relative sedikit dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan

besar,

sehingga

akan

memudahkan

implementasi

knowledge Management
b. Proses dan teknologi yang terdapat pada UKM relative sederhana
c. Management atau pengelolaan perusahaan yang relative sederhana
Manfaat berbagi pengetahuan adalah meningkatkan kinerja individu, unit kerja dan
organisasi dan meningkatkan peluang atau kesempatan dan berdaya saing yang kompetitif.
Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan
dirangsang dalam sebuah organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan dengan
efektif. Berbagi pengetahuan , baik yang bersifat spontan, terstruktur maupun tidak terstruktur
merupakan hal yang sangat vital bagi kesuksesan organisasi.
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Pada dasarnya pengelola produk unggulan dan instansi yang terkait misalkan seperti
kecamatan, Bappeda, dinas UMKN, secara rutin mengundang pakar (misalnya melalui seminar,
pelatihan, workshop, dan lain-lain) untuk memperoleh pengetahuan baru guna menunjang
informasi terbaru yang sedang trend sekarang. Selain itu untuk hal ini juga untuk melakukan
kerjasama dengan para pakar tersebut sehingga para pengelola produk bisa berkolaborasi dan
akan mendapatakan informasi tentang keinginan para pengguna yang menggunakan produk atau
jasa dari para pengeloa produk tersebut.
Selain hal yang diatas para pengelola produk unggulan memiliki kemampuan
mengasimilasi pengetahuan artinya bahwa pengelola produk unggulanpun pada dasarnya belum
bisa mempromodikan hasil produknya tanpa adanya bantuan dari instansi, sehingga instansi
pemerintah selalu melibatkan mereka setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan pameran
produk unggulan daerah. Dengan adanya kegiatan tersebut para pengelola produk unggulan
akan mendapatkan dan menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana mengelola produk
yang baik sehinggga diminati oleh para konsumen.
Kemampuan mentransformasi pengetahuan yang diberikan dari para pengeloala produk
unggulan dan instansi kepada pengelola produk yang belum menjadi unggulan masih belum
optimal karena masih terdapat permasalahan yang mendasar karena wilayah yang tidak
memungkinakan. Meskipun demikian instansi pemerintah selalu memahami kebutuhan
pengetahuan lain untuk memfasilitasi perbaikan rutinitas dari para pengelola produk yang belum
menjadi unggulan, misalnya seperti pelatihan standarisasi produk unggulan, syarat yang harus
dipenuhi untuk menjadi produk unggulan, dll.
Instansi pemerintah dan para pengelola produk unggulan selalu membatu pada pengelola
produk yang belum menjadi unggulan untuk meningkatkan kemampuan dengan memberikan
pengetahuan yang untuk memiliki daya saing yang kuat, dan mereka selalu mengadakan diskusi
setiap 3 bulan sekali dalam satu tahun, untuk melihat perkembangan dari pengetahuna yang
telah dilakukan, jika terjadi kesalahan, para pengelola produk unggulan dan instansi mampu
menelusuri tahap-tahap dan tindakan yang sudah dilakukan untuk memahami apa yang
sebenarnya terjadi, sehingga nantinya ada evaluasi yang mendorong adanya peningkatan
kompetensi para pelaku usaha melalui keikutsertaan dalam pelatihan internal maupun eksternal.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem yang baik masih belum ditunjang
dengan sdm yang terlalu baik, karena sdm yang belum siap mengakibatkan sistem yang baik pun
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belum bisa digunakan semaksimal mungkin sehingga harus ada singkronisasi antara sistem yang
digunakan dengan kompetensi sdm yang dibutuhkan.

Hambatan implementasi Berbagi pengetahuan pada UKM
Disamping berbagai factor yang memungkinkan di-implementasikannya berbagi
pengetahuan, juga terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan berbagi pengetahuan,
menjadi sulit untuk diterapkan pada UKM, yaitu :
a. Tidak adanya alat atau tools dalam menerapkan Berbagi pengetahuan pada
UKM
b. Adanya

anggapan

bahwa

berbagi

pengetahuan

membutuhkan

modal

yang

besar
c. Kualitas

sumber

daya

manusia

yang

terbatas

menyebabkan

kurangnya

penguasaan pengetahuan sehingga sulit menerima metode baru
Salah satu factor yang membuat sulitnya untuk berbagi pengetahuan adalah sulit
ditemukannya alat yang dapat digunakan untuk saling berbagi, disamping itu belum semua
orang bisa menggunakannya. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini alat tools (alat)
tersebut yang dapat digunakan secara standar oleh pelaku usaha atau UKM. Istilah Berbagi
pengetahuan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru bagi UKM, oleh karena itu
ketidaktersediaan

tools

yang

memadai

memungkinkan

UKM

kesulitan

untuk

mengimplementasikannya. Disamping itu juga perlu adanya pengetahuan dan pemahaman
terlebih dahulu mengenai Berbagi pengetahuan itu sendiri. Suatu metode atau pengetahuan yang
baru biasanya identik dengan biaya, dengan kata lain dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk
mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan. Biaya tersebut dibutuhkan baik untuk mengikuti
pelatihan, seminar, program short course maupun melalui pendidikan formal. Oleh karena
kertebatasan dana, maka pengetahuan menjadi sulit didapatkan untuk digunakan ataupun
dikembangkan dalam perusahaan. Dalam menerapkan Berbagi pengetahuan, sesungguhnya
tidak membutuhkan biaya yang besar. Berbagi pengetahuan merupakan suatu metode yang
dapat dilakukan oleh seluruh bagian secara mandiri tanpa harus adanya pihak ketiga yang selalu
mendampingi. Walaupun demikian, dibutuhkan awalan sehingga sebagian atau seluruh
staff memahami, mengerti dan mampu melaksanakan Berbagi pengetahuan. Hambatan lainnya
adalah kualitas sumber daya manusia pada UKM yang terbatas, menyebabkan kurangnya
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penguasaan pengetahuan sehingga relative sulit untuk menerima suatu metode baru seperti
Berbagi pengetahuan. Jumlah pengusaha UKM yang memiliki gelar diploma dari universitas
hanya berjumlah sekitar 2,20%. Keterbatasan ini secara langsung menimbulkan permasalahan
tidak hanya pada saat implementasi Berbagi pengetahuan, namun juga pada saat belum
dilaksanakan. Keterbatasan penguasaan pengetahuan menyebabkan UKM menjadi terhambat
dalam mengimplementasikan teknologi-teknologi atau metode-metode yang secara umum
dilaksanakan. Sebelum di-implementasikan-nya Berbagi pengetahuan, UKM sudah disibukkan
terlebih dahulu oleh permasalahan internal yang dapat menghambat dan mengganggu laju
pertumbuhan dan perkembangan usaha.

5.2.

Luaran yang dicapai
Rencana ini dilaksanakan dalam periode waktu satu tahun yang terdiri dari beberapa

kegiatan yang berhubungan satu dengan lainnya. Dalam satu tahun tersebut terdapat target
capaian yang direncanakan dalam penelitian ini: 1). Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber
ISSN), 2) Buku ajar tentang berbagi pengetahuan.

Sampai saat ini, luaran yang telah dicapai adalah mengidentifikasi produk unggulan
daerah di Kota bandung. Pembuatan artikel ilmiah dan didaftarkan ke jurnal nasional ber ISSN
yang sedang menunggu hasil laporan akhir yaitu jurnal Trikonomika dan Jurnal Riset Bisnis dan
Manajemen. Bahan ajar pada materi manajemen sumber daya manusia dengan bahasan berbagi
pengetahuan. Untuk memperoleh bahan ajar yang baik, maka peneliti melakukan validasi
kepada para ahli dan berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah untuk mengetahui
kesesuaian materi pada bahan ajar, kesesuaian bahasa dan sebagainya.
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Penelitian ini telah berjalan dan telah melakukan tahap penganalisisan lebih mendalam
dan tahap publikasi hasil penelitian, yaitu tinggal menunggu artikel yang akan terbit pada jurnal
nasional yaitu Trikonomika.
Kegiatan penelitian yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan terlihat pada table
berikut ini :
Tabel 6.1.
Kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan
No

Kegiatan
1

1

2

mengumpulkan data dari masingmasing kecamatan tentang produk
unggulan
menganalisis data kecamatan
berdasarkan produk unggulan
survey ke produk unggulan dan
yang berpotensi unggulan dengan
memberikan kuesioner
pengolahan hasil kuesioner
survey wawancara berdasarkan
hasil dari kuesioner
menganalisis hasil penelitian dan
membuat laporan hasil penelitian
mendaftarkan hasil penelitian ke
jurnal nasional tidak terakreditasi
publikasi jurnal nasional
Buku Ajar

2
3

4
5
6
7
8
9
Ket :

Sudah dilaksanakan
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3

Bulan (Tahun 2017)
4 5 6 7 8 9

10

11

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1.

Kesimpulan
Menghadapi kondiri persaingan yang demikian ketat, impelementasi Berbagi

pengetahuan dapat menjadi solusi bagi UKM, disamping dapat meningkatkan produktifitasnya
juga dapat meningkatkan daya saing UKM. Implementasi Berbagi pengetahuan pada sebuah
UKM dapat diterapkan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan pengumpulan informasi,
analisa, perancangan kemudian internalisasi dan evaluasi. Implementasi Berbagi pengetahuan
pada UKM dilakukan dengan cara yang sederhana, hal ini dikarenakan oleh terdapatnya
berbagai keterbatasan yang ada pada UKM.
Faktor terpenting yang mempengaruhi Berbagi pengetahuan dapat diimplementasikan
pada UKM adalah factor manusia dan budaya. Manusia sebagai pelaku dan subjek utama UKM
harus dapat menerima, menyadari, memahami dan kemudian melaksanakan Berbagi
pengetahuan secara tersistematis. Tanpa didukung oleh keduanya, maka implementasi Berbagi
pengetahuan tidak dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, terdapat berbagai hambatan yang
menyebabkan Berbagi pengetahuan menjadi sulit untuk dapat diimplementasikan pada UKM,
yaitu tidak adanya alat yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan Berbagi pengetahuan
pada UKM, anggapan bahwa suatu pengetahuan membutuhkan biaya yang besar serta
terbatasnya kualitas sumber daya manusia sehingga membuat penguasaan pengetahuan menjadi
kurang.

7.2.

Saran
Saran yang dapat diberikan terkait dengan implementasi Berbagi pengetahuan pada

UKM adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tools yang dapat digunakan
secara sederhana serta pengaruh implementasi Berbagi pengetahuan pada UKM. Agar suatu
UKM dapat mengimplementasikan Berbagi pengetahuan, maka ada beberapa hal yang perlu
dilakukan, yaitu :
a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh kepada UKM
b. Mengarahkan UKM untuk dapat mengimplementasikan berbagi pengetahuan secara
mandiri
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c. Melakukan

evaluasi

dan

pengawasan

implementasi

Berbagi

pengetahuan

secara terus menerus
d. Tools atau alat yang digunakan haruslah sesederhana mungkin, sehingga dapat diterima
dan dijalankan
e. Merubah mind set UKM untuk lebih terbuka terhadap berbagai pengetahuan baru
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AKTIVITAS BERBAGI PENGETAHUAN
DALAM ORGANISASI PENGELOLA PRODUK UNGGULAN DAERAH

Bayu Indra Setia, Yana Rochdiana H, Annisa Adha M.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
Jl. Taman Sari 6 – 8

Abstrak
Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk,
menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja,
mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki pro spek untuk
meningkatkan produktivitas dan investasinya. Berdasarkan data Dinas Perindustian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Bandung pada tahun 2015 ditetapkan tiga puluh sentra
industri yang tersebar di Kota Bandung tetapi belum tersebar merata pada 30 kecamatan di Kota
Bandung. Hal ini disebabkan oleh pola penyebaran UMK yang tumbuh secara sporadis dan
faktor keterbatasan sarana prasarana infrastruktur yang belum memadai, sehingga pelaku UMK
lebih memilih berada pada lokasi yang terjangkau oleh konsumen. Salah satu penyebabnya
adalah tidak adanya aktivitas berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi
terkait kepada semua pengusaha untuk menjadi produk unggulan daerah.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris apakah ada tidaknya
aktivitas berbagi pengetahuan dalam organisasi pengelola produk unggulan daerah, serta
mencari faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi ada tidaknya aktivitas berbagi pengetahuan
dalam organisasi pengelola produk unggulan daerah;
Target dari penelitian ini adalah pengembangan ipteks-sosbud dalam aktivitas berbagi
pengetahuan dalam organisasi pengelola produk unggulan daerah.
Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif melalui survey dan
observasi kepada lembaga yang terkait. Lokus penelitian ditetapkan pada Kecamatan yang ada
di Kota Bandung yang belum menjadi produk unggulan daerah, dengan sampel instansi terkait,
pengusaha, lembaga terkait. Setelah di peroleh data maka dilakukan penganalisisan dengan
menggunakan statistik deskriptif.
Kata Kunci : Produk Unggulan, Berbagi Pengetahuan
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Potensi merupakan sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang
akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui
tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya

yang ada disekitar kita. Potensi unggulan daerah merupakan produk andalan dalam suatu daerah
yang memiliki nilai paling menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu
daerah (Depkimpraswil, 2003). Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD
merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala
kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber
daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal,
serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi
kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial
memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global
(Permendagri No 9 Tahun 2014).
Berdasarkan data Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Bandung
pada tahun 2015 ditetapkan tiga puluh sentra industri yang tersebar di Kota Bandung.
Ketigapuluh sentra ini merupakan titik-titik pusat perkembangan industri berbasis UKM yang
sudah berkembang di Kota Bandung dengan berbagai produk: produk tekstil, makanan, boneka,
dan lainnya. Pola penyebaran UKM masih terpusat pada beberapa kawasan, belum tersebar
merata pada 30 kecamatan di Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh pola penyebaran UMK
yang tumbuh secara sporadis dan faktor keterbatasan sarana prasarana infrastruktur yang belum
memadai, sehingga pelaku UMK lebih memilih berada pada lokasi yang terjangkau oleh
konsumen.
Masalah berbagai pengetahuan dalam suatu organisasi saat ini menjadi suatu isu penting
baik di bidang bisnis maupun non-bisnis, karena semua kegiatan manusia sebenarnya adalah
kegiatan berorganisasi. Tidak ada kegiatan yang akan berjalan lancar, jika tidak ada
pengorganisasian yang baik, tidak ada manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh, jika sebuah
organisasi tidak berjalan dengan baik. Dan setiap organisasi memiliki anggota, dimana masingmasing anggota bekerja berdasarkan pengetahuannya, maka mengelola pengetahuan akhirnya
adalah mengelola anggotaanggota itu artinya mengelola manusia juga adanya.
Pentingnya berbagi pengetahuan dikemukakan oleh Srivastava (dalam Lenny Martini
dan Tjakraatmadja, 2011) yang menyatakan bahwa jika pengetahuan yang ada pada organisasi
tidak dibagi, maka sumber daya kognitif yang tersedia pada organisasi tersebut tidak akan
berguna. Melalui berbagi pengetahuan, pengetahuan pada organisasi akan bertambah dan
membentuk pengetahuan baru, meningkatkan kualitas pribadi maupun organisasi. Seperti halnya

organisasi jenis lain, perkembangan dan pertumbuhan ukm di masing-masing kecamatan,
tergantung pada proses berbagi pengetahuan untuk dapat terus menyerap, memberikan, dan
menciptakan pengetahuan baru bagi kecamatan yang belum memiliki dan memenuhi kriteria
produk unggulan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Noris (2003) yang menyatakan bahwa berbagi
pengetahuan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan di instansi pemerintahan yang diberikan
kepada pelaku usaha dan harus selalu dikembangkan untuk mempertahankan keberlangsungan
dan mencapai keunggulan kompetitif.
Permasalahan yang terjadi apakah terjadi aktivitas berbagi pengetahuan yang dilakukan
oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun daerah terhadap lembaga daerah yang yang
terkait dengan produk unggulan sehinggajika semua menjadi produk unggulan maka akan
meningkatkan investasi bagi daerah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA
Manajemen Pengetahuan
Manajemen pengetahuan merupakan pengelolaan secara menyeluruh dari proses
penciptaan atau pengembangan pengetahuan, proses penyimpanan pengetahuan dan proses
berbagi

pengetahuan

serta

proses

implementasi

pengetahuan

dalam

rangka

upaya

mengeksploitasi asset pengetahuan tacit dan eksplisit yang dimiliki organisasi, guna mencapai
keunggulan bersaing (Nonaka & Takecuchi (1995), dalam Rusilowati (2015).
Menurut Rusilowati (2015), manajemen pengetahuan (knowledge management) adalah :
“Proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaring dan
menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan
pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Secara umum KM adalah teknik
untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan
meningkatkan keunggulan kompetitif”.
Menurut Jones (...,...) Knowledge management is inherently collaborative;
“thus a variety of collaboration technologies can be used to support knowledge
management practices. Collaborative knowledge management tools that allow people to
share documents, make comments, engage in discussion, create schematic diagrams, and
so on can be valuable aids to support organizational learning”
Sedangkan menurut Shu-hsien Liao (2009) dalam (Grant 1996; Moorman 1995)
“Knowledge management capabilities (i.e., knowledge acquisition, knowledge conversion, and

knowledge application) are rooted in the operation of a firm and are derived from
configurations of organizational structure and culture.
Menurut Antonova (...,...) mengatakan bahwa:
“Knowledge management is not about managing technology alone, but is about
managing how human beings can share theirknowledge effectively [6]. The ‘real’
information system is built upon organizational culture and interpersonal
communication and contains rich and dynamic tacit knowledge, which, if it is harnessed
and managed effectively, can give organizations competitive advantage. Sharing
expertise requires building a culture of trust, and any organizational practice or action
that destroys trust adversely affects the motivation to share information with others”.
Berbagi Pengetahuan
Pengetahuan merupakan campuran pengalaman, nilai-nilai, informasi kontekstual dan
wawasan ahli yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman
baru dan informasi (Davenport & Prusak, 1998) dalam (Istiqomah dan Dewi, 2015). Sedangkan
menurut Alavi dan Liedner (2001) dalam Istiqomah dan Dewi (2015), pengetahuan merupakan
informasi yang telah divalidasi dan dikonfirmasi yang digunakan untuk mengambil keputusan
dan tindakan yang akan diambil.
Berbagi

pengetahuanmerupakan

suatu

metode

suatukelompok

untuk

berbagi

ilmupengetahuan, teknik, pengalamandan ide yang mereka miliki kepadaanggota lainnya.
Menurut

Subagyo

(2007)

dalam

Firmansyah

(2014)

berbagi

pengetahuan

merupakansalah satu metode atau salah satulangkah dalam manajemenpengetahuan yang
digunakan untukmemberikan kesempatan kepadaanggota suatu kelompok, organisasi,instansi,
atau perusahaan untukberbagi ilmu pengetahuan, teknik,pengalaman dan ide yang merekamiliki
kepada anggota lainnya.Berbagi pengetahuan hanya dapatdilakukan bilamana setiap
anggotamemiliki kesempatan yang luasdalam menyampaikan pendapat, ide,kritikan dan
komentarnya kepadaanggota lainnya.
Penggunaan istilah berbagi (sharing) menegaskan adanya proses mempresentasikan
pengetahuan individu kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Istilah
berbagi juga menegaskan bahwa bukan berarti pemilik pengetahuan atau orang yang memiliki
pengetahuan melepas kepemilikannya, melainkan membentuk kepemilikan bersama antara
pengirim dan penerima pengetahuan tersebut Rusilowati (2015). Reporting melibatkan
pertukaran informasi berdasarkan suatu rutinitas atau format yang terstruktur, sedangkan berbagi

melibatkan kesadaran sendiri dari individu yang berpartisipasi dalam pertukaran pengetahuan
meskipun tidak ada keharusan untukmelakukannya. Pendapat lain dari Hendriks (1999) dalam
Rusilowati (2015), yang menyatakan bahwa berbagi pengetahuanmelibatkan setidaknya
hubungan antara dua pihak, yaitu pihak yang menguasai pengetahuan danpihak yang berusaha
menguasai pengetahuan.

Produk Unggulan Daerah
Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan
dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta
menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan
kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan
teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya
setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses
membangun dialog dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para
pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok strateginya adalah
meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah
untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat
bagi semua pihak di daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan
dan pengurangan kemiskinan secara signifikan (Nusantoro:2011).

Strategi Pengembangan PUD Berbasis Klaster
Menurut (Sunantoro : 2011) Strategi pengembangan produk unggulan berbasis klaster
secara garis besar mencakup aspekpeningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM),
pengembangan kelembagaan, pemberdayaan aspek pemasaran dan pengembangan teknologi
tepat guna dan pembangunan citra spesifik daerah.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang
mengambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang

sebenarnya pada saat penelitian langsung.

Desain Penelitian
Disain penelitian dibentuk sebagai rekayasa operasional penelitian agar dapat
dilaksanakan dengan baik, guna meminimalkan unsur kekeliruan (error). Terkait hal tersebut,
maka dalam penelitian ini juga dibentuk sebuah desain penelitian yang mengandung
perencanaan dan pelaksanaan penelitian dimaksud. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan
dilaksanakan selama satu tahun.
1. Tahap Sosialisasi Kegiatan
2. Tahap Persiapan Survey
3. Tahap Studi Pendahuluan
4. Survey & Observasi Awal
5. Pengolahan & Analisis Data Hasil Survey dan Observasi
6. Sosialisasi Hasil Analisis Data
7. Penulisan Artikel
8. Pengiriman Naskah Artikel Ilmiah ke Jurnal Nasional
9. Pembuatan Buku Ajar
10. Pelaporan Hasil Kegiatan.
HASIL LUARAN YANG DICAPAI
Berdasarkan hasil survey primer maupun sekunder yang telah dilakukan pada penelitian
sebelumnya, didapatkan sejumlah kesamaan antara metode survey kuesioner kecamatan maupun
perhitungan analisis LQ yang berbasis ekonomi kewilayahan sebagai basis dari sektor unggulan
kecamatan. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan survey tersebut yaitu
Tabel 1 : Potensi & Komoditas Kecamatan
No

Kecamatan

Hasil Survey

1 Bandung Kulon

Potensi
Industri Pengolahan

2 Babakan
Ciparay

PHR
Industri Pengolahan

3 Bojongloa Kaler

Industri Pengolahan

Komoditas
Makanan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Aksesoris dan Kerajinan
Perdagangan Besar
Konveksi Pakaian, Makanan Minuman
Kulit, tas, Kaos dan Sepatu
Makanan Minuman

No

Kecamatan

Hasil Survey
Potensi

4 Bojongloa Kidul

Industri Pengolahan

5 Astana Anyar

Jasa-jasa
Industri Pengolahan

6 Regol

PHR
Jasa-Jasa
Industri Pengolahan
Industri Pengolahan
PHR

7 Lengkong

8 Bandung Kidul

Industri Pengolahan
PHR

9 Gedebage

PHR
Industri Pengolahan

10 Cibiru

11 Panyileukan

Industri Pengolahan
Jasa-jasa
Peternakan
Industri Pengolahan
PHR

12 Ujung Berung

Industri Pengolahan
Jasa-jasa

13 Cinambo
14 Arcamanik

Industri Pengolahan
Industri Pengolahan
PHR

15 Antapani

Industri Pengolahan

16 Batununggal

Industri Pengolahan

17 Kiaracondong

Industri Pengolahan

18 Mandalajati

Industri Pengolahan

Komoditas
Kerajinan
Kulit, Tas, dan Sepatu
Makanan Minuman
Pariwisata, Perdagangan
Makanan Minuman
Kerajinan, Tas, Kulit, dan Sepatu
Perdagangan, Hotel
Jasa Perusahaan
Makanan dan Minuman
Besi dan Suku Cadang, Kerajinan,
Kaos, Handycraft
Perdagangan
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Apartemen
Perdagangan
Bangunan dan Meubel
Konveksi dan Pakaian
Aksesoris dan Kerajinan
Jasa Hiburan dan Rekreasi
Sapi Potong
Konveksi dan Pakaian
Perdagangan
Makanan dan Minuman
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Pariwisata
Makanan dan Minuman
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan kerajinan, Konveksi dan
Pakaian
Perumahan, Kantor
Besi dan Suku cadang
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Kulit, tas, dan Sepatu
Konveksi dan Pakaian
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan kerajinan

No

Kecamatan

Hasil Survey
Potensi

19 Rancasari

Industri Pengolahan

20 Buah Batu

Industri Pengolahan
PHR

21 Sumur Bandung

Jasa-jasa
Industri Pengolahan

22 Andir

Industri Pengolahan
PHR

23 Cicendo

Industri Pengolahan

24 Bandung Wetan
25 Cibeunying
Kidul

Industri Pengolahan
Industri Pengolahan
Percetakan

26 Cibeunying
Kaler

Industri Pengolahan
Jasa-jasa

27 Coblong

Industri Pengolahan
PHR

28 Sukajadi

Industri Pengolahan
PHR
Industri Pengolahan

29 Sukasari

PRH
Industri Pengolahan
Sumber : hasil pengolahan data
30 Cidadap

Komoditas
Konveksi dan Pakaian
Makanan dan Minuman
Aksesoris dan kerajinan
Aksesories dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Perumahan, Kantor, Hotel
Jasa hiburan dan rekreasi
aksesories dan kerajinan
Konveksi dan Pakaian
Aksesoris dan Kerajinan
Perdagangan besar
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
aksesories dan kerajinan
Besi dan Suku cadang
Konveksi dan Pakaian
Konveksi dan Pakaian
Aksesoris dan Kerajinan
Sablon
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Jasa Hiburan dan Rekreasi
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Hotel
Aksesories dan Kerajinan
Perdagangan Besar
Aksesoris dan Kerajinan
Makanan dan Minuman
Konveksi dan Pakaian
Hotel
Makanan dan Minuman

Hasil Dept Interview
Pada dasarnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UKM cenderung berulang
dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, namun demikian masih banyak UKM yang
pada akhirnya harus gulung tikar karena tidak mampu menghadapi kondisi ini.
Permasalahanpun semakin kompleks dan rumit ketika UKM harus berhadapan tidak
hanya dengan masalah yang datangnya dari luar, tetapi juga masalah internal, seperti

minimnya tingkat pendidikan pemilik usaha, kurangnya modal, terbatasnya jaringan
distribusi

dan

pemasaran,

produk

dan

pelayanan

yang

kalah

bersaing,

hingga

manajemen internal yang terbatas, baik dalam hal pengetahuan maupun pengalaman.
Menghadapi era perdagangan yang semakin bebas dan terbuka, UKM harus dengan
segera berbenah dan memperbaiki diri sehingga mampu bersaing tidak hanya dengan
UKM dari negara maju tetapi juga perusahaan-perusahaan multinasional yang telah
melakukan

ekspansi

hingga

ke

berbagai

negara.

UKM

dari

negara

maju

telah

melakukan ekspor yang cukup signifikan ke Indonesia, seperti China, India, Jepang,
Korea dan negara maju lainnya.
Tanpa disadari, setiap hari semakin mudah menemukan berbagai produk dari negara
luar di setiap pusat perbelanjaan, baik modern maupun tradisional. Usaha Kecil dan
Menengah tidak bisa tinggal diam menunggu uluran tangan dari pemerintah ataupun
lembaga besar lainnya, akan tetapi harus mampu bertindak proaktif untuk menghadapi
tantangan ini.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan
berbagi pengetahuan dalam tubuh organisasi / perusahaan. Asset UKM yang berupa tacit
knowledge seperti pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu atau staff pada perusahaan
merupakan modal berharga yang kemudian dapat dikembangkan menjadi keunggulan
perusahaan.
Berbagi pengetahuan merupakan penerapan dari manajemen pengetahuan (knowledge
management) Inti dari keberhasilan penerapan knowledge management (manajemen
pengetahuan) adalah knowledge sharing (berbagi pengetahuan) baik yang bersifat spontan,
terstruktur maupun tidak terstruktur merupakan hal yang sangat vital bagi kesuksesan
organisasi. Menurut Nonaka dan Takeuchi, knowledge sharing hanya dapat dilakukan bilamana
setiap anggota memiliki kesempatan yang luas dalam menyampaikan pendapat, ide, kritikan,
dan komentarnya kepada anggota lainnya.
Aspek manusia yang dimaksud dalam sebuah organisasi UKM adalah individu-individu
yang terlibat dalam organisasi UKM, baik di lingkungan internal maupun eksternal
perusahaan.

Dalam

internal

perusahaan,

individu

dapat

berarti seluruh staff atau

karyawan dalam seluruh level jabatan dan divisi yang secara aktif bekerja dalam sebuah
UKM. Meliputi pemilik usaha, manager, supervisor, kepala bagian, staff bagian, hingga

karyawan

honorer.

Sedangkan

dalam

ektsternal

perusahaan

meliputi

pelanggan,

supplier, distributor, dinas UKM kota / daerah, dan pihak-pihak luar perusahaan yang
terkait dengan aktivitas UKM.
Aspek proses dalam sebuah organisasi UKM adalah proses-proses yang terjadi dalam
aktivitas kerja. Aspek proses meliputi berbagai proses yang terdapat pada UKM seperti
pada bagian produksi, pelayanan, penjualan dan pemasaran, administrasi, keuangan dan
lain sebagainya. Aspek proses merupakan suatu kasus yang dapat dijadikan dasar dalam
penggalian tacit knowledge. Sedangkan teknologi adalah metode atau

tools yang

digunakan untuk membantu agar proses-proses yang terjadi dalam UKM berjalan
dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik.
Proses implementasi Knowledge Management menurut Bornemann et al dimulai dengan
mengumpulkan informasi, melakukan analisis kemudian perancangan dan dilanjutkan
dengan institusionalisasi dan evaluasi. Tahapan evaluasi dilakukan kembali pada saat
mengumpulkan informasi dan melakukan analisis. Proses ini terus berulang sehingga
menjadikan implementasi Knowledge Management terus berkembang.
Pada tahapan pengumpulan informasi, suatu UKM harus mendefinisikan terlebih dahulu
goal

atau

tujuan

yang

ingin

dicapai,

apakah

meningkatkan

kapasitas

produksi,

meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan penjualan, memperbaiki pelaporan dan
lain sebagainya. Penetapan goal ini sangat penting karena akan mengarahkan knowledge
yang dimiliki

untuk

dirancang menjadi

sebuah solusi

yang dapat

menyelesaikan

permasalahan yang terjadi.
Pada tahapan ini, setiap individu dalam perusahaan dapat berperan dalam memberikan
informasi ataupun mengeluarkan tacit knowledge yang dimiliki. Tacit knowledge yang
ada terkait dengan tujuan ataupun goal terdapat pada individu-individu yang berperan
aktif dalam pekerjaannya. Sebagai contoh, tujuan UKM adalah meningkatkan efisiensi
produksi, maka tacit knowledge yang dimiliki terdapat pada seluruh staff produksi,
penyelia hingga manager.
Pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui berbagai forum, seperti diskusi, rapat,
atau bahkan sekedar komunikasi dan tukar pikiran dengan atau diantara seluruh
karyawan yang terlibat. Pengumpulan informasi dapat dilakukan oleh manager ataupun
tim yang berwenang melaksanakan knowledge management, disamping harus segera

didokumentasikan secara tertulis dalam sebuah dokumen.
Setelah seluruh informasi yang berupa knowledge ataupun berbagai uraian tentang
pekerjaan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap
informasi

tersebut.

Analisa

dilakukan

dengan

tujuan

untuk

menentukan

apakah

informasi yang berhasil dikumpulkan dapat diterima atau tidak. Sesuai dengan goal
yang telah ditetapkan, maka seharusnya analisa yang dilakukan mengarah kepada
pencapaian goal atau tujuan awal. Analisa dapat dilakukan dengan sederhana melalui
diskusi atau rapat terbatas yang dihadiri oleh manager serta individu yang memiliki
kemampuan analisa yang lebih. Keterbatasan kualitas sumber daya

UKM

dalam

melakukan analisa dapat ditangani melalui peran pihak ketiga yang dapat mengarahkan
dan membimbing, seperti dinas UKM kota atau daerah, lembaga yang focus pada
pengembangan UKM dan lain sebagainya.
Langkah ketiga adalah merancang (design) yang berarti menemukan solusi dan
mengimplementasikan-nya

di

lapangan.

Hasil

analisa

informasi

akan

mengarahkan

informasi-informasi yang didapat untuk dipilih yang selanjutnya akan mengarahkan
kepada jawaban atas goal atau tujuan yang ingin dicapai. Pilihan-pilihan informasi
tersebut selanjutnya dapat menjadi sebuah solusi atau menjadi dasar ditemukannya
solusi baru yang dikembangkan setelah melalui tahapan analisa. Informasi berupa solusi
ini kemudian diimplementasikan di lapangan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau
perusahaan, dalam hal ini adalah UKM.
Dalam mengimplementasikan solusi yang telah didapat, diperlukan sebuah tindakan
nyata berupa institutionization. Dimana, pada tahapan ini, sebuah proyek atau program
yang dicanangkan, disusun dengan lebih rapih baik dalam hal organisasi, administrasi,
dan

pelaksanaannya,

kemudian

menentukan

penanggung

jawab

implementasi

dan

pelaksana. Tidak sampai disana, implementasi ini harus diawasi, dikendalian dan
dievaluasi secara terus menerus. Proses evaluasi yang dilakukan kemudian diarahkan
kepada pelaksanaan pengumpulan informasi dan analisa kembali,

sehingga

terjadi

perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk mencapai goal atau tujuan
perusahaan.
Faktor penting dalam menerapkan Knowledge Management dalam sebuah UKM adalah
Knowledge Sharing atau berbagi pengetahuan, seperti yang disebutkan oleh Priambada

bahwa dalam melakukan berbagi pengetahuan setidaknya dibutuhkan 6 (enam) tahapan,
yaitu

menciptakan,

menangkap,

menjaring,

menyimpan,

mengolah,

serta

mendistribusikan knowledge.
Menciptakan pengetahuan berarti seseorang dalam perusahaan (UKM) menemukan cara
baru untuk melakukan sesuatu atau menciptakan know-how dalam sebuah pekerjaan.
Proses penciptaan ini dapat terjadi karena adanya informasi baru yang diterima, baik
melalui

pengamatan,

diskusi,

ataupun

adanya

pengetahuan

baru

yang

kemudian

dimodifikasi dan diolah sehingga membuat suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan
lebih cepat, lebih mudah dan lebih baik. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam sebuah
proses produksi, strategi pemasaran, maupun menyelesaikan suatu permasalahan yang
umum terjadi di perusahaan.
Menangkap pengetahuan berarti seorang atau sekelompok individu dalam perusahaan
mengidektifikasi

suatu pengetahuan yang bernilai

yang kemudian direpresentasikan

kedalam suatu cara yang logis dan diterima akal untuk dilakukan. Pengetahuan yang
ditangkap dapat berasal dari berbagai sumber, baik itu dari lingkungan eksternal
maupun dari internal perusahaan.
Selanjutnya adalah menjaring pengetahuan, yaitu suatu proses penempatan pengetahuan
dalam sebuah konteks atau dokumen agar dapat ditindaklanjuti. Menjaring pengetahuan
menunjukkan seberapa dalam kualitas tacit knowledge yang ada atau dimiliki oleh
setiap individu dalam perusahaan yang ditangkap bersamaan dengan explicit knowledge.
Secara sederhana, setiap individu harus mampu secara bersamaan menjaring tacit
knowledge dan explicit knowledge yang ada untuk kemudian dituangkan dalam sebuah
metode yang dapat ditindaklanjuti untuk digunakan atau diterapkan dalam perusahaan.
Seluruh pengetahuan yang telah diciptakan, ditangkap dan dijaring, kemudian disimpan
dalam sebuah media penyimpanan yang tersusun dengan baik dan rapih. Pengetahuan
yang disimpan dapat berbentuk dokumen, baik yang dapat diakses langsung ataupun
harus menggunakan piranti lunak untuk mengaksesnya. Penyimpanan ini dilakukan
sebagai bank data pengetahuan yang kemudian dapat diakses oleh setiap individu yang
terdapat dalam organisasi.
Seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan akan selalu berkembang mengikuti
dinamisnya kondisi perusahaan dan lingkungan. Oleh karena itu, suatu pengetahuan

yang telah disimpan dalam bank data pengetahuan harus selalu diupdate, baik dengan
cara menambahkan dengan pengetahuan yang baru atau melakukan perubahan atau
perbaikan pengetahuan dengan perkembangan yang ada. Mengolah pengetahuan juga
dapat dilakukan dengan cara melakukan analysis ulang pada pengetahuan yang dimiliki
untuk

disesuaikan

pengolahan

dengan

pengetahuan

kondisi
akan

perusahaan

menunjukkan

dan

lingkungan

seberapa

besar

terbaru.
perusahaan

Tingkat
serius

menghadapi dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Seluruh pengetahuan yang
dimiliki dalam sebuah perusahaan (UKM) tidak akan bermanfaat jika tidak mampu disebarkan
atau didistribusikan kepada seluruh individu yang ada dalam perusahaan. Uriarte menjelaskan
bahwa yang menjadi permasalahan dalam implementasi Knowledge Managament adalah factor
budaya dan manusia, dimana yang dimaksud budaya disini adalah budaya untuk saling berbagi
tacit knowledge. Distribusi pengetahuan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu (1) direct
atau langsung dari individu ke individu baik melalui cara yang disengaja ataupun tidak
disengaja, (2) central atau terpusat dari individu kepada organisasi yang kemudian
didistribusikan kepada seluruh individu yang berada dalam organisasi.
Dimana pemilik usaha ataupun individu yang memiliki tacit knowledge seperti metode
atau proses tertentu secara langsung mendistribusikan tacit knowledge yang dimiliki kepada
individu lain sesuai dengan kebutuhan. Suatu tacit knowledge yang dimiliki oleh UKM tidak
pernah diproses menjadi explicit knowledge sehingga menyebabkan knowledge transfer
menjadi tidak terstandarkan. Implementasi Knowledge Management memungkinkan dilakukan
dalam sebuah UKM karena :
a. UKM memiliki jumlah karyawan yang relative sedikit dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan

besar,

sehingga

akan

memudahkan

implementasi

knowledge Management
b. Proses dan teknologi yang terdapat pada UKM relative sederhana
c. Management atau pengelolaan perusahaan yang relative sederhana
Manfaat berbagi pengetahuan adalah meningkatkan kinerja individu, unit kerja dan
organisasi dan meningkatkan peluang atau kesempatan dan berdaya saing yang kompetitif.
Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan
dirangsang dalam sebuah organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan dengan

efektif. Berbagi pengetahuan , baik yang bersifat spontan, terstruktur maupun tidak terstruktur
merupakan hal yang sangat vital bagi kesuksesan organisasi.
Pada dasarnya pengelola produk unggulan dan instansi yang terkait misalkan seperti
kecamatan, Bappeda, dinas UMKN, secara rutin mengundang pakar (misalnya melalui seminar,
pelatihan, workshop, dan lain-lain) untuk memperoleh pengetahuan baru guna menunjang
informasi terbaru yang sedang trend sekarang. Selain itu untuk hal ini juga untuk melakukan
kerjasama dengan para pakar tersebut sehingga para pengelola produk bisa berkolaborasi dan
akan mendapatakan informasi tentang keinginan para pengguna yang menggunakan produk atau
jasa dari para pengeloa produk tersebut.
Selain hal yang diatas para pengelola produk unggulan memiliki kemampuan
mengasimilasi pengetahuan artinya bahwa pengelola produk unggulanpun pada dasarnya belum
bisa mempromodikan hasil produknya tanpa adanya bantuan dari instansi, sehingga instansi
pemerintah selalu melibatkan mereka setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan pameran
produk unggulan daerah. Dengan adanya kegiatan tersebut para pengelola produk unggulan
akan mendapatkan dan menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana mengelola produk
yang baik sehinggga diminati oleh para konsumen.
Kemampuan mentransformasi pengetahuan yang diberikan dari para pengeloala produk
unggulan dan instansi kepada pengelola produk yang belum menjadi unggulan masih belum
optimal karena masih terdapat permasalahan yang mendasar karena wilayah yang tidak
memungkinakan. Meskipun demikian instansi pemerintah selalu memahami kebutuhan
pengetahuan lain untuk memfasilitasi perbaikan rutinitas dari para pengelola produk yang belum
menjadi unggulan, misalnya seperti pelatihan standarisasi produk unggulan, syarat yang harus
dipenuhi untuk menjadi produk unggulan, dll.
Instansi pemerintah dan para pengelola produk unggulan selalu membatu pada pengelola
produk yang belum menjadi unggulan untuk meningkatkan kemampuan dengan memberikan
pengetahuan yang untuk memiliki daya saing yang kuat, dan mereka selalu mengadakan diskusi
setiap 3 bulan sekali dalam satu tahun, untuk melihat perkembangan dari pengetahuna yang
telah dilakukan, jika terjadi kesalahan, para pengelola produk unggulan dan instansi mampu
menelusuri tahap-tahap dan tindakan yang sudah dilakukan untuk memahami apa yang
sebenarnya terjadi, sehingga nantinya ada evaluasi yang mendorong adanya peningkatan

kompetensi para pelaku usaha melalui keikutsertaan dalam pelatihan internal maupun eksternal.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem yang baik masih belum ditunjang
dengan sdm yang terlalu baik, karena sdm yang belum siap mengakibatkan sistem yang baik pun
belum bisa digunakan semaksimal mungkin sehingga harus ada singkronisasi antara sistem yang
digunakan dengan kompetensi sdm yang dibutuhkan.

Hambatan implementasi Berbagi pengetahuan pada UKM
Disamping berbagai factor yang memungkinkan di-implementasikannya berbagi
pengetahuan, juga terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan berbagi pengetahuan,
menjadi sulit untuk diterapkan pada UKM, yaitu :
a. Tidak adanya alat atau tools dalam menerapkan Berbagi pengetahuan pada
UKM
b. Adanya

anggapan

bahwa

berbagi

pengetahuan

membutuhkan

modal

yang

besar
c. Kualitas

sumber

daya

manusia

yang

terbatas

menyebabkan

kurangnya

penguasaan pengetahuan sehingga sulit menerima metode baru
Salah satu factor yang membuat sulitnya untuk berbagi pengetahuan adalah sulit
ditemukannya alat yang dapat digunakan untuk saling berbagi, disamping itu belum semua
orang bisa menggunakannya. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini alat tools (alat)
tersebut yang dapat digunakan secara standar oleh pelaku usaha atau UKM. Istilah Berbagi
pengetahuan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru bagi UKM, oleh karena itu
ketidaktersediaan

tools

yang

memadai

memungkinkan

UKM

kesulitan

untuk

mengimplementasikannya. Disamping itu juga perlu adanya pengetahuan dan pemahaman
terlebih dahulu mengenai Berbagi pengetahuan itu sendiri. Suatu metode atau pengetahuan yang
baru biasanya identik dengan biaya, dengan kata lain dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk
mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan. Biaya tersebut dibutuhkan baik untuk mengikuti
pelatihan, seminar, program short course maupun melalui pendidikan formal. Oleh karena
kertebatasan dana, maka pengetahuan menjadi sulit didapatkan untuk digunakan ataupun
dikembangkan dalam perusahaan. Dalam menerapkan Berbagi pengetahuan, sesungguhnya
tidak membutuhkan biaya yang besar. Berbagi pengetahuan merupakan suatu metode yang
dapat dilakukan oleh seluruh bagian secara mandiri tanpa harus adanya pihak ketiga yang selalu

mendampingi. Walaupun demikian, dibutuhkan awalan sehingga sebagian atau seluruh
staff memahami, mengerti dan mampu melaksanakan Berbagi pengetahuan. Hambatan lainnya
adalah kualitas sumber daya manusia pada UKM yang terbatas, menyebabkan kurangnya
penguasaan pengetahuan sehingga relative sulit untuk menerima suatu metode baru seperti
Berbagi pengetahuan. Jumlah pengusaha UKM yang memiliki gelar diploma dari universitas
hanya berjumlah sekitar 2,20%. Keterbatasan ini secara langsung menimbulkan permasalahan
tidak hanya pada saat implementasi Berbagi pengetahuan, namun juga pada saat belum
dilaksanakan. Keterbatasan penguasaan pengetahuan menyebabkan UKM menjadi terhambat
dalam mengimplementasikan teknologi-teknologi atau metode-metode yang secara umum
dilaksanakan. Sebelum di-implementasikan-nya Berbagi pengetahuan, UKM sudah disibukkan
terlebih dahulu oleh permasalahan internal yang dapat menghambat dan mengganggu laju
pertumbuhan dan perkembangan usaha.

Kesimpulan
Menghadapi kondiri persaingan yang demikian ketat, impelementasi Berbagi
pengetahuan dapat menjadi solusi bagi UKM, disamping dapat meningkatkan produktifitasnya
juga dapat meningkatkan daya saing UKM. Implementasi Berbagi pengetahuan pada sebuah
UKM dapat diterapkan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan pengumpulan informasi,
analisa, perancangan kemudian internalisasi dan evaluasi. Implementasi Berbagi pengetahuan
pada UKM dilakukan dengan cara yang sederhana, hal ini dikarenakan oleh terdapatnya
berbagai keterbatasan yang ada pada UKM.
Faktor terpenting yang mempengaruhi Berbagi pengetahuan dapat diimplementasikan
pada UKM adalah factor manusia dan budaya. Manusia sebagai pelaku dan subjek utama UKM
harus dapat menerima, menyadari, memahami dan kemudian melaksanakan Berbagi
pengetahuan secara tersistematis. Tanpa didukung oleh keduanya, maka implementasi Berbagi
pengetahuan tidak dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, terdapat berbagai hambatan yang
menyebabkan Berbagi pengetahuan menjadi sulit untuk dapat diimplementasikan pada UKM,
yaitu tidak adanya alat yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan Berbagi pengetahuan
pada UKM, anggapan bahwa suatu pengetahuan membutuhkan biaya yang besar serta
terbatasnya kualitas sumber daya manusia sehingga membuat penguasaan pengetahuan menjadi
kurang.
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