
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini, intensitas kompetisi dan persaingan ketat 

antar perusahaan semakin meningkat, sehingga setiap perusahaan dituntut 

meningkatkan kompetensinya guna meningkatkan daya saing. Daya saing 

merupakan gambaran bagaimana suatu perusahaan dan sumber daya manusia-

nya dapat mengendalikan kekuatan kompetensi yang dimilikinya secara terpadu 

guna mencapai kesejahteraan dan keuntungan sendiri (Zuhal, 2010). Untuk 

menciptakan daya saing tersebut, knowledge merupakan suatu sumber yang 

paling terpenting dari suatu perusahaan (Nonaka et al., 2000).  

Penciptaan daya saing perusahaan tidak hanya cukup dengan 

mengandalkan asset berwujud (tangible asset) berupa aktiva lancar dan aktiva 

tetapnya tetapi juga dituntut untuk menggunakan asset tidak berwujud     

(intagible asset) berupa knowledge. Menurut Drucker (1998), dasar sumber daya 

ekonomi tidak lagi terbatas berupa sumber daya alam, modal, mesin, tenaga 

kerja tetapi juga berupa knowledge.  

Organisasi pada dasarnya telah memiliki knowledge yang berupa 

explicit dan tacit knowledge. Explicit knowledge berupa arsip dokumen, prosedur, 

aturan perusahaan dan literatur, serta tacit knowledge berupa keahlian, 

pengalaman, dan keyakinan anggota organisasi. Menurut riset Delphi Group, 

tacit knowledge sebesar 42% yang ada di organisasi merupakan knowledge 

yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Pemanfaatan dan 

pengembangan knowledge tersebut di atas dilakukan dengan cara mengelola 

knowledge tersebut dengan metode atau mekanisme yang disebut dengan 

Knowledge Management (KM). Menurut Fernandez et al., (2004) bahwa proses 

KM merujuk kepada aktivitas yang melibatkan menemukan (discovery), 
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menangkap (capturing), membagi (sharing), dan mengaplikasikan (applying) 

dalam rangka meningkatkan value dari knowledge itu sendiri.  

. Untuk melakukan implementasi KM yang optimal dibutuhkan proses dan 

waktu yang cukup lama, maka kemudian organisasi memulai salah satu aktivitas 

yang di dalam KM itu sendiri yakni Knowledge Sharing (KS), dimana pimpinan 

dan karyawan secara bersama-sama mulai berhubungan, berkomunikasi, 

berbagi dan mentransfer knowledge yang mereka punyai. KS juga merupakan 

inti keberhasilan dan kesuksesan dalam implementasi KM. Tanpa sharing, maka 

proses learning dan knowledge creation menjadi terhambat dan tanpa sharing, 

maka skala utilisasi salah satu knowledge juga akan sangat terbatas dan tidak 

terjadi peningkatan value, karena knowledge hanya dimanfaatkan oleh orang 

atau unit secara terbatas, (Tobing, 2011).  

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa KS merupakan sebuah kebutuhan 

bagi setiap organisasi untuk mempertahankan entitas bisnis, sekaligus 

meningkatkan daya saingnya. Hal ini berlaku bagi setiap entitas bisnis baik 

pemerintah maupun swasta, tidak terkecuali Badan Urusan Logistik (BULOG). 

BULOG merupakan salah satu lembaga pemerintah yang didirikan pada tahun 

1967. Lembaga ini diberi tugas untuk menjaga  stabilitas pangan pokok 

masyarakat khususnya beras, namun sejak tahun 2003 seiring dengan 

berubahnya status BULOG menjadi bentuk Perusahaan Umum (Perum). Perum 

BULOG melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik meliputi 

kegiatan pengadaan, pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga 

beras, serta melakukan usaha bidang komersial seperti usaha jasa logistik, jasa 

angkutan, pemberantasan hama, dan perdagangan beras. Dengan misi 

memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan 

terjangkau serta mewujudkan sumber daya manusia (SDM) profesional, jujur, 

amanah dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)    
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di bidang pangan, Perum BULOG juga mempunyai tujuan menjadi perusahaan 

yang beorientasi kepada keunggulan kompetitifnya untuk meraih daya saingnya 

berupa peningkatan kualitas mutu produk dan layanan yang diberikan serta 

peningkatan keuntungan unit-unit bisnisnya. Untuk mempermudah dalam 

pelaksanaan operasionalnya, Perum BULOG membentuk berbagai Divisi 

Regional (Divre) yang tersebar diseluruh Indonesia. Divre merupakan unit entitas 

pelaksana lapangan di daerah yang merupakan pelaksana lapangan dalam 

mendukung keberhasilan pencapaian misi dan tujuan BULOG. Saat ini terdapat 

26 Divre BULOG yang tersebar di 33 provinsi untuk menunjang pelaksanaan 

tugas BULOG diseluruh Indonesia. Salah satu Divre yang memegang peranan 

penting yaitu Divre DKI Jakarta yang berada di Ibukota Negara Republik 

Indonesia dan menjadi barometer kestabilan ketersediaan pangan di Indonesia. 

Saat ini Divre DKI Jakarta memiliki wilayah kerja meliputi DKI Jakarta dan 

Banten. Berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG                                     

No. KD-421/DS200/11/2007 Divre DKI Jakarta melaksanakan sebagian tugas 

pokok dan fungsi Perum BULOG dalam bidang pelayanan publik seperti 

pembelian gabah atau beras, menyimpan, memelihara serta mendistribusikan 

stok beras, stabilisasi harga, bidang perencanaan dan pengembangan usaha 

dan melakukan administrasi terkait keuangan dan sumber daya.  

Dalam ruang lingkup tugasnya tersebut, pihak manajemen masih 

menemui permasalahan terkait dengan penyebaran knowledge yang terdapat di 

Divre DKI Jakarta yakni sebagai berikut 1) Knowledge yang dimiliki oleh 

karyawan lama belum sepenuhnya diakuisi oleh karyawan baru karena 

pendidikan dan latihan (diklat) yang merupakan salah satu mekanisme untuk 

percepatan transfer knowledge belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak 

manajemen Divre DKI Jakarta, diklat saat ini masih menjadi program kantor 

pusat, sehingga hanya karyawan tertentu yang mempunyai kesempatan untuk 
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mengikuti diklat tersebut. 2) Aktivitas mentoring belum dilakukan secara optimal 

antar karyawan, dikarenakan belum ada peraturan dan kebijakan pihak 

manajemen terkait pentingnya karyawan dalam menyebarkan knowledge yang 

dimiliki, sehingga motivasi karyawan untuk belajar dan menyebarkan knowledge 

mereka sangat kurang, berakibat terhadap pekerjaan menjadi terhambat. Salah 

satu contoh dimana seorang karyawan disalah satu unit mengalami pensiun atau 

sakit maka pekerjaan karyawan tersebut tidak dengan segera bisa langsung 

tergantikan oleh karyawan lain.  3) Aktivitas rapat dan curah pendapat 

(brainstorming) belum sepenuhnya menjadi kegiatan rutin perusahaan, kalaupun 

ada pelaksanaan kegiatan tersebut baru dilakukan pada tingkat pimpinan divre 

bersama dengan pimpinan masing-masing unit, belum melibatkan kepada tingkat 

staf. 4) Koordinasi dan komunikasi pekerjaan antara unit satu dengan unit 

lainnya  belum berjalan optimal, koordinasi dan komunikasi kepada unit lain baru 

dilakukan apabila sudah menemui masalah pekerjaan. 5) Sistem informasi 

sebagai salah satu sarana pendukung transfer dalam hal ini intranet dan internet 

belum termanfaatkan secara optimal oleh karyawan sebagai media komunikasi. 

Intranet dan internet saat ini baru dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan 

tugas atau mengakses informasi di luar pekerjaan. Berkaitan permasalahan 

tersebut pihak manajemen dalam hal ini memerlukan upaya untuk menumbuhkan 

dan merangsang aktivitas knowledge sharing sehingga diharapkan sharing dapat 

menjadi rutinitas sehari-hari dan menjadi budaya organisasi.       

Dengan knowledge sharing sebagai budaya organisasi maka 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyebaran knowledge 

organisasi dapat diatasi sehingga diharapkan Divre DKI Jakarta dapat 

mendukung misi dan tujuan Perum BULOG dalam meningkatkan daya saingnya.  
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1.2 Rumusan Masalah     

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi knowledge sharing 

karyawan adalah : 

a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi knowledge sharing karyawan 

Perum BULOG Divre DKI Jakarta? 

b. Faktor-faktor mana yang berpengaruh dominan terhadap knowledge sharing 

karyawan Perum BULOG Divre DKI Jakarta ? 

c. Implikasi manajerial apa yang dapat direkomendasikan kepada pihak  

manajemen Perum BULOG Divre DKI Jakarta ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi knowledge sharing 

karyawan  Perum BULOG Divre DKI Jakarta 

b. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dominan terhadap knowledge 

sharing karyawan Perum BULOG Divre DKI Jakarta  

c. Merekomendasikan implikasi manajerial untuk peningkatan knowledge 

sharing di Perum BULOG Divre DKI Jakarta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

knowledge sharing karyawan di Perum BULOG Divre DKI, maka diharapkan 

penelitian ini dapat memberi manfaat  : 
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1. Bagi Perum BULOG sebagai bahan pertimbangan dalam membangun 

knowledge sharing karyawan serta menginisiasi pengimplementasian 

pengelolaan knowledge-nya. 

2. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dalam 

mengaplikasikan teori yang telah diterima selama mengikuti perkuliahan pada 

Sekolah Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor                  

(MB-IPB). 

3. Bagi pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagai salah 

satu referensi data dasar (benchmark data) bagi penelitian selanjutnya yang 

berminat dalam bidang kajian knowledge management. 

 
1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan hanya 

pada tahap menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas KS serta 

perumusan implikasi manajerial bagi perbaikan KS di Perum Bulog Divre DKI 

Jakarta. Implementasi manajerial hanya bersifat sebagai sebuah rekomendasi, 

sedangkan implementasinya diserahkan menajemen Perum Bulog Divre DKI 

Jakarta. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan Perum BULOG Divre DKI 

Jakarta yang telah bekerja minimal 5 tahun dengan pendidikan tingkat SMA  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




