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Budaya Berbagi Ilmu Pengetahuan 

Teguh Yudi Cahyono 

Abstrak : 

Pribadi atau pun lembaga yang mempunyai pengetahuan, gagasan, ketrampilan atau pun 

pengalaman merupakan asset yang penting untuk dibagikan. Jika seseorang membagikan ilmu, 

maka ilmunya akan semakin bertambah. Keterbukaan ilmu dapat memberi dan menerima, saling 

memerlukan sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi. Agar ilmu dapat disebarkan secara 

luas, maka perlu dikomunikasikan kepada orang lain melalui berbagai media yang ada. Dukungan 

manajemen dapat diwujudkan melalui sistem informasi dan implementasi strategi. 

Kata Kunci : Budaya, Ilmu Pengetahuan, Manajemen Pengetahuan 

 

Pendahuluan 

Di kalangan masyarakat saat ini, baik siswa atau pun mahasiswa, mereka masih bingung 

dengan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa arab: ‘alima, ya’lau 

‘ilman dengan wazan fa’ala, yaf’ilu yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Dalam 

bahasa inggris disebut science, dari bahasa latin scienta (pengeahuan) scire (mengetahui). 

Jadi pengertian ilmu menuru kamus besar bahasa indonesia adalah pengetahuan tentang suatu 

bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan 

untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang tersebut. Pengetahuan berasal dari kata 

dalam bahasa inggris yaitu knowledge. Dalam encyclopedia of phisolopy dijelaskan bahwa 

definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (knowledge is justified true belief). 

Sedangkan secara terminologi menurut Drs. Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang 

diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu, dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. 

Pengetahuan itu adalah milik atau isi pikiran. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil 

proses dari usaha manusia untuk tahu. 

 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membangun pengetahuan adalah dengan 

mensharing pengetahuan itu sendiri. Pribadi atau pun lembaga yang mempunyai 

pengetahuan, gagasan, ketrampilan atau pun pengalaman merupakan asset yang penting 

untuk dibagikan. Diharapkan dengan semakin banyaknya pengetahuan, semakin banyak 

inovasi-inovasi baru yang tercipta, sehingga mampu meningkatkan daya saing. Kemampuan 

men-sharing pengetahuan kepada orang lain, akan menciptakan pemikiran yang sama dan 

oleh karenanya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mempromosikan sharing 
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pengetahuan dan menghilangkan hambatan berbagi pengetahuan, budaya organisasi harus 

mendorong penemuan dan inovasi melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

 

Manfaat Berbagi Ilmu 

Penghargaan atau reward merupakan segala sesuatu yang berupa penghargaan yang 

menyenangkan perasaan yang diberikan kepada seseorang karena hasil baik dalam berbagi 

ilmu dan pengetahuan. Memberi dan berbagi dapat meningkatkan kepercayaan orang lain 

terhadap diri kita. Berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dapat 

mendukung keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup karena hidup akan lebih bermakna 

bagi orang lain. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk menyebarkan ilmu agar bisa 

bermanfaat bagi orang lain. Dengan cara berbincang-bincang, saling menasehati kepada 

sesama teman, juga salah satu cara untuk bisa menyebarkan ilmu. Atau melalui media sosial, 

dengan pertemanan di dunia maya, membuat status yang bermanfaat dan tidak mengharuskan 

kita untuk selalu berada di satu tempat untuk berbagi ilmu.  

Berbagi adalah cara seorang manusia untuk menyatakan eksistensi dirinya. Sesorang 

bisa saja kaya raya, namun jika saat dia bahagia maupun bersedih tidak ada satupun orang 

yang ada di sampingnya, maka dia bisa dikatakan sangat miskin. Berbagi bisa menjadi hal 

yang sangat melegakan, meskipun secara logika dengan berbagi kita kehilangan sesuatu. 

Apalagi jika yang kita bagikan adalah ilmu. Ilmu tidak akan pernah hilang dari diri kita. Ilmu 

yang dibagikan justru akan menjadi ilmu yang berkah, seperti pohon yang berbuah. Jika 

seseorang membagikan ilmu, maka ilmunya akan semakin bertambah. Dengan mengajarkan 

ilmu, ilmu yang dimiliki akan semakin menancap kuat dalam sanubarinya. Sebab, ilmu yang 

bermanfaat akan mendatangkan pahala bagi kita selama orang yang kita transferi ilmu 

menggunakannya di jalan kebaikan. Ilmu yang hanya disimpan sendiri nilai kemanfaatannya 

hanya terbatas untuk diri sendiri. Lipatgandakan kemanfaatan ilmu dengan membaginya ke 

orang lain.  

 

Keterbukaan dan Transparansi  

Dilihat dari pengertiannya keterbukaan merupakan data/informasi bagi masyarakat yang 

dapat di akses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dapat juga 

menunjuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk 

mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah 

kebijakan publik. Transparansi dapat dilihat dari terbentuknya proses perumusan kebijaakan 
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publik bagi masyarakat (terbuka bagi partisipasi masyarakat). Transparansi dapat juga 

diwujudkan dalam bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dapat 

diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat menciptakan horizontal accountability antara 

pemerintah dengan masyarakat sehingga terwujud pemerintah yang bersih, transparan, 

akuntabel, efektif, efisien dan responsive, terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan 

kepentingan masyarakat. 

Adapun perilaku kunci yang mencerminkan keterbukaan dan transparansi adalah : 

Pada tingkat individu yaitu : menomorduakan kepentingan pribadi, Selalu menempatkan 

kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, tetap terbuka terhadap ide-ide dan kritikan, 

mendengarkan pihak lain dan secara objektif mempertimbangkan ide-ide pendapat orang lain 

dan memiliki kesanggupan untuk menerima kritikan meskipun hal tersebut bertentangan 

dengan ide dan pendapatnya. Memperlakukan pihak lain sesuai dengan martabat kehormatan 

dan keadilan : memberikan penghargaan yang sesuai pada pihak lain, membela individu yang 

berhak meskipun harus menghadapi perlawanan atau tantangan. 

 

Pada tingkat organisasi : - Mudah dipahami, menarik dan disesuaikan dengan kelompok 

sasaran yang hendak dituju, mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, khususnya 

kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, seluruh informasi yang disebarluaskan harus 

bersumber dari institusi yang terlibat dan berwenang dalam menyediakan informasi, 

informasi yang disajikan harus dapat akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

 

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan 

kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi 

publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. 

Undang-Undang ini bertujuan untuk: 

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, 

program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan 

pengambilan suatu keputusan publik; 

2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 

3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan Badan Publik yang baik; 
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4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan 

efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 

5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; 

6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 

7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik 

untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

Ilmu dan keterbukaan dapat diartikan bahwa ilmu tersebut dapat memberi dan menerima 

pengaruhnya dan bantuan jasanya satu sama lain yang saling memerlukan sehingga dapat 

saling mengisi dan melengkapi. Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan 

ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Dengan 

adanya ilmu dan keterbukaan maka akan meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam 

kehidupan berbangsa serta yang lebih penting adalah dapat menciptakan hubungan harmonis 

antar masyarakat dan meningkatkan potensi ilmu pengetahuan yang dimiliki. 

 

Keterbukaan ilmu pengetahuan tergantung pada ide yang mengalir bebas maupun 

keterbukaan penuh akan prosedur dalam sebuah studi. Kerahasiaan merupakan sesuatu yang 

sangat tabu dalam ilmu pengetahuan. Para ilmuwan harus bersedia memberitahukan kepada 

orang lain mengenai asal ide-idenya, bagaimana mereka menguji idenya, dan hasil seperti apa 

yang diperoleh.  

 

Komunikasi dan Koordinasi  

Komunikasi adalah sebuah proses atau jalan pertukaran informasi oleh dua orang atau bahkan 

lebih dengan menggunakan isyarat, simbol-simbol ataupun dengan cara apapun yang efektif 

sehingga orang lain dapat menafsirkan apa yang dimaksud oleh si penyampai pesan.  

Bentuk-bentuk / Tingkatan Proses Komunikasi : 

1. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi Intrapibadi, secara harfiah dapat diartikan sebagai komunikasi dengan 

diri sendiri. Hal ini menyangkut proses di saat diri (self) menerima stimuli dari lingkungan 

untuk kemudian melakukan proses internalisasi. Hal ini sering dijelaskan dengan proses 

ketika seseorang melakukan proses persepsi, yaitu proses ketika seseorang 

mengintrepretasikan dan memberikan makna pada stimuli atau objek yang diterima panca 

inderanya. Ada beberapa cara untuk berkomunikasi secara intrapersonal. Di antaranya adalah 

dengan bermeditasi. Sebagai makhluk rohani, manusia dianugerahi kesadaran pribadi. 
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Dengan kemampuan itu kita dapat mengenal diri kita sendiri dan berefleksi tentang diri kita. 

Kita dapat membuat diri menjadi objek yang dapat kita lihat, pandang dan pikirkan atau 

renungkan. 

Selain meditasi, cara untuk berkomunikasi secara intrapersonal adalah dengan 

mendengarkan hati nurani. Langkah-langkah komunikasi intrapersonal dengan hati nurani 

retrospektif itu berjalan sebagai berikut: Langkah I: bersyukur, langkah II: mohon 

penerangan, langkah III: meninjau perbuatan kita dan reaksi hati nurani kita, langkah IV: 

membicarakan dan menarik kesimpulan, dan langkah V: adalah dengan bersikap dan 

mengambil langkah. Selain dua cara di atas, yaitu dengan mendayagunakan kehendak bebas, 

mendayagunakan daya imajinasi kreatif dan mendayagunakan buku harian. Cara terakhir 

adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Yaitu 

dengan menulis catatan harian.  

 

2. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal menunjuk kepada komunikasi dengan orang lain. Secara 

umum komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna orang-

orang yang saling berkomunikasi. Pertama, komunikasi interpersonal dimulai dengan diri 

pribadi (self). Berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman 

berangkat dari diri sendiri. Kedua,bersifat transaksional, hal ini mengacu pada tindakan 

pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak mengirim dan menerima pesan. Ketiga, 

mencakup isi pesan dan hubungan yang bersifat pribadi. Maksudnya, tidak hanya sekedar 

berkenaan dengan isi pesan, tapi juga menyangkut siapa partner kita dalam berkomunikasi. 

Keempat, mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. 

Kelima, partisipan dalam komunikasi antar pribadi terlibat secara interdependent atau saling 

bergantung satu dengan lainnya. Keenam, komunikasi tidak dapat diubah atau diulang, jika 

kita sudah salah mengucapkan sesuatu kepada lawan bicara kita tidak berarti menghapus apa 

yang pernah kita ucapkan. 

 

3. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang 

dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya 

(Anwar Arifin, 1984). Secara umum komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai interaksi 

tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang 



6 
Teguh Yudi Cahyono, S.I.Pust 
 Pustakawan Universitas Negeri Malang 

dikehendaki. Seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri (self maintenance) menumbuhkan 

karakteristik pribadi masing-masing.  Pertama, Tatap muka, mengandung makna bahwa 

dalam komunikasi kelompok setiap anggotanya harus dapat melihat dan mendengarkan 

anggota lainnya.Kedua, Jumlah partisipan dalam komunikasi kelompok berkisar tiga orang 

atau lebih. Ketiga, Maksud dan tujuan dari komunikasi kelompok adalah untuk berbagi 

informasi, dan pemeliharaan diri (self maintenance). Jika tujuan komunikasi kelompok adalah 

berbagi informasi, maka komunikasi yang dilakukan adalah untuk menanamkan pengetahuan. 

Jika tujuannya untuk pemeliharaan diri biasanya komunikasinya ditujukan sebagai pemuasan 

kebutuhan pribadi anggota-anggotanya. Keempat, Kemampuan anggota untuk menumbuhkan 

karakteristik personal anggota lainnya sentuhan antar pribadi. 

 

4.Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai  komunikasi 

antar manusia yang terjadi dalam  konteks organisasi. Dari pengertian tersebut, maka kita 

dapat memahami bahwasannya komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang 

berlangsung secara formal maupun non formal dalam sebuah system yang disebut 

organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri 

dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam 

organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. 

Misalnya: memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun 

komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan 

pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. 

5. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan media 

elektronik). Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang dapat menyebarkan pesan 

secara serempak dan cepat kepada para audience yang luas dan heterogen. 

Komunikasi massa sebagai komunikasi yang berlangsung melalui media perantara 

ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara langsung, pesan-pesan 

komunikasi mengalir kepada penerima melalui saluran-saluran media massa, seperti : surat 

kabar, majalah, radio, tv, film, dll 

Jadi, pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya komunikasi yang baik 

sangatlah penting dan diperlukan. Apalagi dalam kehidupan organisasi maupun dalam 

lembaga pendidikan. Karena dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan 
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dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang 

dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja 

antar pegawai maupun antar atasan bawahan perlulah membicarakan komunikasi secara lebih 

terperinci. Dalam suatu lembaga pendidikan komunikasi dilakukan untuk menyampaikan 

berita, perintah dari atasan, pemberitahuan kebijaksanaan lembaga, ataupun untuk 

menanggapi masalah bawahan atau keluhan bawahan.  

James A.F stoner dan Charles wankel dalam buku management, edisi 

ketiga,1986“Coordination is the process of integrating the objectives and activites of the 

separate units (department or functional areas ) of an organization in order to achieve 

organizational goals efficiently”. Koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan 

dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional ) suatu 

organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi secara efisien.  

Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-

kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. 

Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa ruang lingkup koordinasi yang dapat 

ditinjau dari sudut bidang-bidangnya (George R.Terry dalam bukunya Principles of 

Management (1964) ), yakni : 

1.   Koordinasi dalam individu 

Dari sudut pandangan manajemen, koordinasi jenis ini merupakan koordinasi yang 

paling tidak penting, tetapi kemampuan seorang individu untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

tertentu dengan baik akan bergantung pada suksesnya ia mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatannya sendiri. Koordinasi individu adalah sangat penting untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

2.   Koordinasi antara individu-individu dari suatu kelompok 

Koordinasi antara individu-individu dari suatu kelompok contoh yang paling jelas 

mengenai koordinasi ini adalah suatu tim atau kesebelasan sepak bola. Tanpa koordinasi sulit 

bagi kesebelasan tersebut untuk memenangkan pertandingan. Begitu juga dalam organisasi 

tanpa koordinasi sulit untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

3.   Koordinasi antara kelompok-kelompok dalam organisasi 

Koordinasi antara kelompok-kelompok dalam suatu perpustakaan sebagai contoh 

adalah kegiatan bagian pegawai dalam mencari calon pustakawan dan melatih pegawai-

pegawai baru untuk bagian pengolahan dan bagian layanan. Agar pelatihan dapat sukses 

maka manajemen kepegawaian harus menentukan dan mengetahui sumber kebutuhan 
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pegawai yang tepat dari bagian pengolahan dan layanan, yakni dalam hal-hal seperti jumlah, 

kecakapan yang diperlukan, latar belakang calon yang dikehendaki, dan waktu pelatihan, agar 

mereka siap untuk bekerja. Calon-calon manakah yang dicari dan jenis serta jumlah pelatihan 

yang diberikan kepada mereka harus sewaktu-waktu disesuaikan dengan apa yang diperlukan 

oleh bagian masing-masing dimana calon-calon akan ditempatkan. 

4.      Koordinasi antar organisasi 

Koordinasi antara organisasi dan macam-macam peristiwa di dunia perpustakaan 

secara keseluruhan harus sesuai dengan kekuatan perpustakaan. Tidak ada perpustakaan yang 

dapat berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan 

dari luar.  

 

Kepercayaan 

Di samping berdimensi berfikir maka manusia itu berdimensi percaya. Percaya adalah 

sikap dan sifat, membenarkan sesuatu, atau menganggap sesuatu sebagai benar. Kepastian 

adalah sikap mental atas dasar keyakinan bahwa ada kebenaran, tetapi kebenaran yang 

diselidiki sendiri. Ada pula kemungkinan bahwa orang mempunyai keyakinan akan 

kebenaran bukan karena penyelidikkan sendiri, melainkan atas pemberitahuan pihak lain. 

Misalnya saja seorang penulis yakin bahwa pemberitahuan itu benar, jadi setelah  diberitahu 

itu, penulis tahu akan sesuatu kebenaran. Pengetahuan yang tercapai itu disebut kepercayaan. 

Jadi, kepercayaan itu adalah anggapan atau sikap mental bahwa sesuatu itu benar. Arti lain 

dari kepercayaan adalah sesuatu yang diakui sebagai benar. Kita tidak bisa membayangkan 

manusia dapat hidup tanpa kepercayaan apapun baik dalam arti yang pertama maupun dalam 

arti yang kedua. 

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup 

tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan 

merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata 

bukanlah jaminan kebenaran. Kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis pada saat 

seseorang menganggap suatu premisi benar. Kita yakin dalam satu hal maka kepercayaan 

akan muncul. Contoh, pada saat kesulitan menghampiri maka sangat diperlukan sikap 

keyakinan agar kesulitan yang dialami dapat di lewatkan. Kenyakinan  sangat vital dalam 

hidup. Tidak  ada salahnya kita gunakan keyakinan kita dengan penuh percaya, mudah-

mudahan bisa membantu dalam hidup.  
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Para pemula dalam disiplin ilmu pengetahuan tertentu pertama-tama menerima 

terlebih dahulu suatu dalil atau aksioma atas dasar kepercayaan. Walaupun dalam 

perkembangan kemudian melalui proses analisa dan penelitian rasional akhirnya sampai juga 

pada dalil aksioma yang pada mulanya diterima begitu saja atas dasar kepercayaan itu. Ilmu 

pengetahuan dalam mengemukakan pendapat bersandar pada ponstulat-ponstulat tertentu atau 

kebenaran-kebenaran yang sudah diterima sebelum secara mutlak yang diterima begitu saja 

atas dasar kepercayaan semata-mata.  

 

Manajemen Pengetahuan 

Mengutip pendapat Henczel dalam Singh (2007), Cut Zurnali mengemukakan bahwa 

untuk mendefinisikan knowledge benar-benar sulit sebagaimana menggabungkan banyak 

intangibles seperti pengalaman, intuisi, pertimbangan, keahlian, dan pelajaran yang 

dipelajari, yang secara potensial memperbaiki berbagai tindakan. Knowledge merupakan 

keadaan kognitif pikiran yang dicapai dengan menggabungkan pemahaman dan kognisi.  

Terdapat beberapa definisi manajemen pengetahuan, yang dirangkum Singh dalam Cut 

Zurnali (2008), yaitu: 

1. Menurut Dimttia dan Oder (2001), manajemen pengetahuan adalah mengenai 

penggalian dan pengorganisasian pengetahuan untuk mengembangkan organisasi 

yang menguntungkan dan lebih efisien. Secara terperinci Dimttia dan Oder 

memaparkan bahwa manajemen pengetahuan merupakan proses menangkap keahlian 

kolektif organisasional, di mana pun pengetahuan tersebut berada, baik di dalam 

database, pada paper-paper, atau di kepala orang, dan kemudian mendistribusikan 

pengetahuan tersebut ke mana pun agar dapat menghasilkan pencapaian yang 

terbesar. 

2. Menurut Wiig (1999), manajemen pengetahuan adalah bangunan sistematis, eksplisit 

dan disengaja, pembaharuan, dan aplikasi pengetahuan untuk memaksimalkan 

efektivitas yang berkenaan dengan pengetahuan organisasi dan pengembalian kembali 

aset pengetahuan organisasi. 

3. Menurut Townley (2001), manajemen pengetahuan adalah seperangkat proses 

menciptakan dan berbagi pengetahuan ke seluruh organisasi untuk mengoptimalkan 

pencapaian misi dan tujuan organisasi. Jadi, manajemen pengetahuan adalah 

mengenai meningkatkan penggunaan pengetahuan organisasional melalui praktik-
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praktik manajemen informasi dan pembelajaran organisasi untuk mencapai 

keunggulan kompetetitif dalam pengambilan keputusan. 

Dukungan manajemen adalah keterlibatan manajemen dalam melaksanakan sistem informasi 

dan mengembangkan strategi untuk sistem informasi yang akan diimplementasikan. 

Manajemen pengetahuan adalah satu hal penting yg hendaknya dilakukan oleh setiap 

individu dalam berproses di organisasi. Karena organisasi hendaknya menjadi lingkungan 

belajar bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya manajemen pengetahuan 

yang diterapkan oleh organisasi, akan memudahkan seseorang atau anggota organisasi untuk 

mendapatkan informasi dan pengetahuan berharga terutama yang berhubungan dengan 

pekerjaannya dalam organisasi. Selain itu juga memungkinkan individu untuk 

mengembangkan pengetahuan yang lebih dalam yang dimiliki oleh organisasi dan melakukan 

pertukaran pengetahuan dengan anggota yang lainnya. Tujuan lain dari penerapan prinsip 

pengelolaan pengetahuan adalah kesinambungan pengetahuan antar generasi. Jika 

pengetahuan organisasi tertata dengan rinci, keberlangsungan visi dan cita-cita organisasi 

dipastikan terjaga selamanya. 

Studi yang dilakukan oleh Davenport (Davenport & De Long 1999) mengidentifikasi empat 

tipe besar proyek manajemen pengetahuan terkait pada titik tekan yang dimilikinya: 

1. Menciptakan simpanan pengetahuan 

Penekanannya adalah pada menangkap pengetahuan dan untuk memperlakukan pengetahuan 

sebagai suatu entitas yang terpisah dari orang-orang yang menciptakan dan menggunakannya. 

Maka yang dilakukan adalah membuat dokumen yang berisi pengetahuan yang telah direkam 

dan menyimpannya di suatu database yang mudah diakses. 

 

2. Meningkatkan akses terhadap pengetahuan  

Menekankan pada aktivitas penyediaan akses ke pengetahuan atau memfasilitasi transfer 

pengetahuan antar individu. Dalam hal ini, kesulitannya biasanya terletak pada bagaimana 

menemukan ilmuwan dengan pengetahuan yang dibutuhkan dan lalu secara efektif 

mentransfernya ke orang lainnya. Hal ini juga akan tergantung pada peningkatan kapabilitas 

teknologi organisasi bersangkutan. Aktivitas ini biasanya berbasis komunal, semisal 

berbentuk komunitas online atau komunitas tatap muka, workshop, seminar, sistem 

konferensi video desktop, scan dokumen dan perangkat berbagi lainnya. 
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3. Menyuburkan lingkungan pengetahuan 

Terkait aktivitas membangun lingkungan yang berkontribusi untuk penciptaan, penyebaran, 

dan penggunaan pengetahuan yang lebih efektif. Misalnya saja kegiatan pembentukan 

kesadaran dan pembudayaan perhatian terkait pentingnya berbagi pengetahuan. Termasuk 

juga di dalamnya adalah bagaimana mengubah perilaku dan memberikan insentif untuk 

berbagi pengetahuan. 

4. Mengelola pengetahuan sebagai suatu aset 

Fokusnya di sini adalah pada memperlakukan pengetahuan sebagaimana aset lain. Namun 

sifat pengetahuan yang tidak secara konkret berwujud memang membuatnya sangat susah 

untuk ditransformasi dan diestimasi dalam konteks finansial. 

 

Penutup 

Budaya berbagi ilmu pengetahuan merupakan sikap yang terpuji. Jika seseorang membagikan 

ilmu, maka ilmunya akan semakin bertambah. Keterbukaan ilmu dapat memberi dan menerima, 

saling memerlukan sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi. Agar ilmu dapat disebarkan 

secara luas, maka perlu dikomunikasikan kepada orang lain melalui berbagai media yang ada. 

Dukungan manajemen dapat diwujudkan melalui sistem informasi dan implementasi strategi. 

Perlu didorong budaya berbagi ilmu pengetahuan di sekitar kita melalui usaha menciptakan 

pengetahuan, meningkatkan akses terhadap pengetahuan, menyuburkan lingkungan 

pengetahuan serta mengelola pengetahuan sebagai suatu asset yang sangat berharga. 
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