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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan ilmu 

pengetahuan (iptek) dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa merupakan 

visi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 

Tahun 2015-2019 (Peraturan Menteri Riset Teknologi, Riset dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 13 Tahun 2015).  Paradigma baru telah mengubah orientasi 

persaingan perguruan tinggi bukan hanya pada level nasional tetapi bergeser pada 

persaingan global. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi memberikan peluang masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia. Fakta 

terkini menunjukkan banyak perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia 

bukan lagi sebatas studi banding atau menjalin kerjasama, namun melakukan 

promosi besar-besaran.  Jumlah perguruan tinggi selalu meningkat setiap tahun 

dan tahun 2016 terdapat 378 perguruan tinggi negeri dan 4112 perguruan tinggi 

swasta (http://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/ homegraphpt diunduh pada 

tanggal 19 November 2016).    Pada tahun 2016 Indonesia mulai memasuki 

penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tantangan dan peluang MEA 

akan menguji kesiapan daya saing dan produktifitas bangsa Indonesia. Pendidikan 

Tinggi di Indonesia perlu menyiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing 

tinggi agar dapat menjadikan bangsa Indonesia pemenang dalam persiapan 

persaingan ekonomi bebas.   

Knowledge Management adalah sebuah konsep yang relatif baru yang 

bergerak di atas infrastruktur teknologi informasi yang ada.  Berbeda dengan 

konsep-konsep efisiensi prosedur, KM difokuskan untuk menjadikan sebuah 

institusi menang dalam kompetisinya karena memiliki pengetahuan yang lebih 

baik dari pesaingnya. Isu utama pada KM adalah daya saing. Daya saing tersebut 

diperoleh dengan cara mengelola pengetahuan yang kita miliki dengan baik. 

Model pengukuran tingkat kematangan KM (KM maturity level) adalah salah satu 

pendekatan terstuktur penerapan KM dalam organisasi (Kuriakose et al. 2011).    

Layanan akademik dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh 

perguruan tinggi untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan kebutuhan 

mahasiswa dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik, meliputi 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma). Layanan 

akademik yang baik dapat membentuk citra positif bagi perguruan tinggi serta 

memperlancar pelaksanaan aktivitas unsur-unsur perguruan tinggi. 

Kemenristekdikti mengumumkan klasifikasi dan pemeringkatan perguruan 

tinggi Indonesia tahun 2016 dengan empat kriteria, yaitu sumber daya manusia, 

kemahasiswaan, akreditasi, dan penelitian.  Perguruan tinggi yang mendapatkan 

skor tertinggi dari pemeringkatan tersebut yaitu, Institut Teknologi Bandung 

(ITB), diikuti oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) 

dan Institut Pertanian Bogor (IPB).  Hasil pemeringkatan 12 perguruan tinggi 

terbaik ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Hasil pemeringkatan perguruan tinggi tahun 2016 

Peringkat Nama Perguruan Tinggi Skor 
1 Institut Teknologi Bandung 3.78 
2 Universitas Gadjah Mada 3.72 

3 Universitas Indonesia 3.69 

4 Institut Pertanian Bogor 3.54 
5 Universitas Brawijaya 3.24 

6 Institut Teknologi Sepuluh November 3.17 

7 Universitas Airlangga 3.15 
8 Universitas Hasanuddin 3.06 

9 Univeristas Diponegoro 3.04 

10 Universitas Padjadjaran 2.97 

11 Universitas Andalas 2.88 
12 Universitas Sebelas Maret 2.87 

Sumber: Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti (2016) 

 

 

Identifikasi Masalah 

Data yang disimpan di perguruan tinggi dari waktu ke waktu semakin besar 

volumenya, tetapi masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan 

nilai tambah bagi komunitas, organisasi dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Narendra dan Pradeep (2012) yang menyatakan bahwa sebagian besar 

institusi pendidikan telah memiliki beberapa jenis sistem informasi (SI) untuk 

menyimpan pengetahuan, tetapi terdapat banyak hambatan sehingga knowledge 

sharing (penyebaran pengetahuan) sulit dilakukan.  

Knowledge Management merupakan bagian terpenting dari strategi bisnis. 

Saat ini pemahaman KM baru terfokus pada pengelolaan pengetahuan yang 

dianggap sebagai dokumen, prosedur, atau knowledge repository system (sistem 

penyimpanan pengetahuan).  Hambatan dalam penerapan KM yang sering dialami 

perguruan tinggi, di antaranya dukungan infrastruktur dan teknologi belum 

memadai, aplikasi belum terintegrasi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

dalam menggunakan teknologi informasi untuk melakukan knowledge sharing, 

masih terbatasnya pedoman dan referensi tentang KM di perguruan tinggi, dan 

adanya perbedaan budaya dan struktur organisasi.  

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, 

selanjutnya rumusan masalah disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk penerapan KM pada perguruan tinggi di Indonesia. 

2. Bagaimana tingkat kematangan KM pada perguruan tinggi di Indonesia. 

3. Bagaimana tingkat kematangan interoperabilitas sistem informasi/aplikasi 

KM pada perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Bagaimana rumusan strategi penerapan KM untuk peningkatan layanan 

akademik perguruan tinggi di Indonesia 
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Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis bentuk penerapan KM pada perguruan tinggi di Indonesia. 

2. Menganalisis tingkat kematangan KM pada perguruan tinggi di Indonesia. 

3. Menganalisis tingkat kematangan interoperabilitas sistem informasi/aplikasi 

KM pada perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Merumuskan rekomendasi strategi penerapan KM untuk peningkatan layanan 

akademik perguruan tinggi di Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini ialah: 

1. Bagi pendidikan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bentuk 

penerapan KM layanan akademik  pada empat perguruan tinggi terbaik di 

Indonesia yang dapat dijadikan patokan (benchmark) bagi perguruan tinggi 

lain untuk peningkatan daya saing perguruan tinggi. 

2. Bagi IPB, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat kematangan 

penerapan KM dan rekomendasi strategi penerapannya untuk meningkatkan 

layanan akademik di IPB. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian KM yang dilakukan adalah lingkup layanan akademik.  Layanan 

akademik dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perguruan tinggi 

untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam 

hal yang berkaitan dengan akademik (tridharma), meliputi kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.   

2. Analisis bentuk penerapan KM dilakukan pada empat perguruan tinggi teratas 

di Indonesia versi pemeringkatan Kemenristekdikti Tahun 2016, yaitu ITB, 

UGM, UI dan IPB. 

3. Lingkup analisis tingkat kematangan KM (KM assessment) ialah : 

a. KM assessment di perpustakaan ITB, UGM, IPB dan UI.  Pengambilan 

perpustakaan sebagai obyek penelitian dalam KM assessment dilakukan 

mengingat peran perpustakaan dalam KM yang lebih banyak dibahas 

adalah sebagai pusat penyimpanan pengetahuan eksplisit. Beccera-

Fernandez et al. (2001) mengemukakan bahwa salah satu lokasi 

pengetahuan berada pada repositori (tempat penyimpanan) dan secara 

fungsional pemeran pusat repositori dalam perguruan tinggi adalah 

perpustakaan. 

b. KM assessment di IPB (mencakup pimpinan, dosen dan mahasiswa). 

c. KM assessment untuk interoperabilitas sistem informasi/aplikasi KM di 

IPB, khususnya lingkup layanan akademik (KM interoperability 

asessment). 

KM assessment di IPB dilakukan secara lebih komprehensif sebagai salah 

satu studi kasus. 




