1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan sistem informasi (SI) di era globalisasi saat ini merupakan
hasil revolusi digital yang mengubah cara pandang seseorang dan organisasi
dalam menjalani kehidupan dan keberlanjutan bisnisnya terhadap teknologi
informasi dan komunikasi (TIK). Pemicu revolusi digital adalah dengan banyaknya penemuan berteknologi tinggi di era 80-an yang menandaai dengan dimulainya era informasi. Berbagai pengetahuan berbentuk digital mengubah segalanya,
yaitu dari kebiasaan sampai pola pikir masyarakat yang semakin kreatif untuk
kemudian pengetahuan tersebut diturunkan, disebarluaskan, dan dikelola dari
generasi ke generasi.
Harta paling berharga organisasi abad ke-20 adalah peralatan produksinya
atau aset, sedangkan harta yang paling berharga organisasi abad ke-21 adalah
pengetahuan para pekerja dan produktivitas mereka (Covey 2004). Organisasi
modern memandang karyawan sebagai aset organisasi dan bukan semata-mata
sebagai pekerja, sehingga pengetahuan yang dimiliki organisasi secara individu
maupun berkelompok seharusnya dapat dibuat dalam bentuk digital.
Dari segi harapan konsumen, penurunan biaya, keberlanjutan, integrasi
sistem informasi, dan transparansi merupakan salah satu dari empat belas
megatren sistem rantai pasok dunia (Kersten et al. 2014). Megratren tersebut
harus selalu diperhatikan Perguruan Tinggi (PT) jika ingin bertahan dan
mendapatkan nilai tambah di era informasi pengetahuan saat ini karena segala
pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan baik itu dari sumber yang dapat
dipercaya dan bertanggungjawab maupun tanpa nama.
Penggunaan TIK di PT sudah berkembang dengan pesat tidak hanya
membuat dan mengirim surat elektronik, tapi juga sebagai sarana berbagi
pengetahuan yang memiliki tujuan meningkatkan daya saing (keunggulan) PT
(Warnars 2009; Schmidt-Wilk et al. 2000; Rusilowati 2015; Rowley 2000;
Mustafid 2013; Kusuma dan Devie 2013; Dlamini 2011). Penguasaan manajemen
pengetahuan (MP) secara berkelompok/tim dapat mempercepat jenjang karir
karyawan dibandingkan penguasaan MP hanya per-individu (Keishing dan
Renukadevi 2016). Sumber daya TIK merupakan aset penunjang MP yang paling
berpengaruh penggunaan pengukurannya di tingkat pengetahuan pimpinan
sehingga dapat membantu mengidentifikasi elemen kunci dari peningkatan daya
saing organisasi (Olasina 2012; Rivera dan Rivera 2016).
Perguruan tinggi pada hakikatnya adalah produsen pengetahuan, sehingga
luaran paling penting dari sebuah PT adalah pengetahuan yang diperoleh melalui
riset, publikasi, dan mahasiswa yang kompeten dan produktif dalam mengaplikasikan apa yang diperolehnya kepada pemangku kepentingan. Jika PT tidak
mengelola pengetahuannya dengan baik, maka alih pengetahuan tidak akan terjadi
(Mulyanto 2009). Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi (Dikti) kemudian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang
merupakan PT yang pendiriannya dan/atau penyelenggaraannya dari inisiasi
masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang
berprinsip nirlaba, misalnya yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 Pasal 59 membedakan PT dalam enam bentuk yaitu universitas, institut,
sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Universitas
merupakan PT yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat
menyelenggarakan pendidikan vokasi minimal 10% dalam berbagai rumpun ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi. PT berbentuk universitas dalam penyelenggaraannya minimal menyelenggarakan program studi (Prodi) paling sedikit 10 dan
jumlah pengajar tetap Prodi minimal 6 (enam) orang (SE Menristekdikti Nomor:
2/M/SE/lX/20l6).
Institut merupakan PT yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan
dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi tertentu. Sekolah Tinggi merupakan PT yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan
vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
Politeknik merupakan PT yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Akademi merupakan PT
yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi tertentu. Akademi Komunitas merupakan PT
yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau
diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi
kebutuhan khusus.
Dalam operasional PT, Pemerintah mengharuskan pembangunan sistem
layanan terpadu berbasis TIK sebagai pangkalan data utama yang diharapkan
dapat terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), sehingga
seluruh jejak perekaman data kegiatan Tridharma dan mahasiswa di lingkungan
perguruan tinggi dapat menjadi acuan pengambilan keputusan dan akreditasi
(evaluasi) (Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016). Perguruan tinggi yang
terdaftar pada PD Dikti sampai dengan Januari 2017 sebanyak 4 542 terdiri dari
415 PTN dan 4 120 PTS atau 90.71% PT yang berbentuk PTS. Persentase PTS di
Kopertis Wilayah III adalah 7.33% dari total perguruan tinggi di Indonesia atau
8.08% dari seluruh PTS di Indonesia (Lampiran 1).
Kopertis merupakan lembaga bentukan pemerintah untuk melakukan
pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS di wilayah kerjanya. Wilayah
kerja Kopertis dibagi menjadi 14 wilayah yang mencakup 34 provinsi (Lampiran
2). Dalam melakukan fungsinya, sering kali Kopertis menemukan bahwa masih
banyak PTS yang belum memenuhi sebagian standar pendidikan nasional dan
belum menggunakan sistem informasi (SI) secara optimal sebagai alat pendukung
manajemen pengetahuan (MP) tergambar dari capaian akreditasi institusi dan
probram studinya.
Wilayah kerja Kopertis III Jakarta mencakup 8.08% jumlah PTS di
Indonesia dan 11.97% jumlah universitas swasta di Indonesia dapat menjadi
gambaran universitas swasta dengan jumlah Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
(AIPT) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terbanyak yaitu
25 universitas. Universitas yang sudah memiliki capaian Terakreditasi A
berjumlah 6, Terakreditasi B berjumlah 16, Terakreditasi C berjumlah 3 dan
belum terakreditasi atau dalam proses akreditasi berjumlah 32, berarti lebih dari
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50% universitas swasta belum terakreditasi BAN-PT sampai dengan bulan Januari
2017 (Lampiran 3).
Selain AIPT, lebih lanjut penilaian PT yang dilaksanakan pemerintah sejak
tahun 2015 yaitu pemeringkatan dan klusterisasi PT (negeri dan swasta)
memunculkan kompetensi baru antar PT yang memacu persaingan dalam hal
keterbukaan informasi melalui PD Dikti. Pada penilaian peringkat PT dalam SE
Dirjen Dikti Nomor 1209/L-L5/KS/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT di kluster
dalam lima level/tingkatan dengan melakukan pengukuran peubah-peubah dalam
aspek berikut.
1. Mutu Dosen (12%) indikatornya adalah (a) Jumlah Dosen berpendidikan
Doktor/Jumlah Dosen Total dan (b) Jumlah Dosen dalam jabatan Lektor
Kepala dan Guru Besar / Jumlah Dosen Total;
2. Kecukupan Dosen (18%) indikatornya jumlah Dosen Tetap/Jumlah Mahasiswa;
3. Akreditasi (30%) indikatornya (a) Akreditasi Institusi dan (b) Jumlah Program
Studi (PS) terakreditasi A dan B/Jumlah PS Total;
4. Mutu Kegiatan Kemahasiswaan (10%) indikatornya (a) Prestasi Mahasiswa
Program Kemenristekdikti dan (b) Prestasi Mahasiswa Program nonKemenristekdikti; dan
5. Mutu Kegiatan Penelitian (30%) indikatornya (a) Capaian kinerja penelitian
sesuai kriteria Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang)
dan (b) Jumlah dokumen terindeks Scopus/dosen tetap.
Pada pemeringkatan tahun 2016 terdapat 30 PT naik peringkat (kluster)
yang menambah jumlah Kluster Satu menjadi 12 PT, Kluster Dua menjadi 82 PT,
dan Kluster Tiga menjadi 646 PT berarti peningkatan mutu PT tersebut (Tabel 1).
Jika dibandingkan dengan total PT Nasional, maka terdapat 1.298 atau 28,6% PT
tidak termasuk kluster manapun dan tidak dapat dilakukan penilaian.
Tabel 1 Rataan pusat kluster 2015 dan 2016
Kluster

Jumlah PT Sumberdaya

2015
Satu
11
Dua
55
Tiga
644
Empat
2 329
Lima
281
Total/Rataan 3 320

2016
12
82
646
2 257
247
3 244

2015
3.76
3.23
2.25
1.39
0.00
1.48

2016
3.58
2.70
1.64
0.76
0.00
0.94

Kemahasis- Manajemen/
waan
Akreditasi
2015 2016 2015 2016
1.44 2.24 3.86 3.70
0.09 0.23 3.19 3.09
0.00 0.01 1.97 2.45
0.00 0.00 0.23 1.62
0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.02 0.61 1.71

Penelitian
2015
2.80
1.13
0.23
0.04
0.00
0.10

2016
2.84
1.18
0.33
0.06
0.00
0.15

Total Skor
2015
3.27
2.28
1.33
0.50
0.00
0.66

2016
3.26
2.11
1.33
0.73
0.00
1.49

Sumber: Ditjen Risbang Kemenristekdikti Juli 2016 (data diolah)

Dari hasil penilaian tersebut, dari 333 PTS Kopertis III Jakarta yang
masuk pada Kluster Satu adalah tidak ada, Kluster Dua sebanyak 7 PTS, Kluster
Tiga sebanyak 94 PTS, Kluster Empat sebanyak 200 PTS, Kluster Lima sebanyak
21 PTS, dan tidak termasuk dalam Kluster manapun sebanyak 11 PTS (Tabel 2),
atau setara 60.06% PTS berada di posisi kluster empat kemudian kluster tiga
8.23%, kluster lima 6.31%, dan kluster dua 2.1%.
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Tabel 2 Kluster PTS Kopertis III Jakarta berdasarkan bentuk PT tahun 2016
No
1
2
3
4
5
6

Bentuk PT
Universitas
Institut
Sekolah Tinggi
Politeknik
Akademi
Akademi Komunitas
Total

Kluster Kluster Kluster Kluster Kluster Tanpa
1
2
3
4
5
Kluster
7
27
20
3
5
8
3
39
84
4
1
5
2
2
22
83
15
2
1
0
7
94
200
21
11

Jumlah
56
16
127
10
122
1
333

Sumber: Ditjen Risbang Kemenristekdikti Juli 2016 (data diolah)

Proses akreditasi di PT mengacu pada PD Dikti sebagai basis data utama,
sehingga sudah seharusnya seluruh PT memiliki pangkalan data terpadu. Ada
banyak bentuk sistem layanan terpadu berbasis TIK yang dapat menunjang PD
Dikti yang sudah dikembangkan PT bidang akademik, sebagai contoh sistem
informasi akademik. Walaupun penyebutannya berbeda-beda pada berbagai PT
namun sama-sama menggunakan sistem layanan online melalui jaringan internet,
intranet, dan ekstranet yang diperuntukkan sebagai basis data yang berguna
sebagai rekam jejak perkembangan SI mahasiswa dan dosen walaupun masih
belum teruji tingkat interoperabilitasnya.
Manfaat dari penggunaan SI di bidang akademik antara lain untuk
penanganan masalah administrasi pada saat penerimaan mahasiswa baru,
pengelolaan data akademik, pelaksanaan kegiatan perkuliahan, manajemen
sumberdaya, serta proses pengambilan kebijakan dari eksekutif yang semuanya
dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal (Aswati et al. 2015). Sayangnya
pemanfaatan SI oleh mahasiswa hanya untuk melihat nilai ujian, jadwal kuliah,
dan pengumuman namun pada SI pembelajaran masih lebih baik (Murdiyati
2008). Pemanfaatan SI kurang maksimal jika banyak basis data PT yang belum
memenuhi tingkat interoperabilitas tinggi dan sejalan dengan PD Dikti, sebab
informasi yang belum real time dan masyarakat pengguna SI tidak memperoleh
informasi terkini.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas bahwa
permasalahan yang timbul dalam pengelolaan MP berbasis tingkat kematangan
interoperabilitas SI dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana model MP universitas di Kopertis III Jakarta,
2. Bagaimana model MP berbasis analisis tingkat kematangan interoperabilitas
SI (Information System Interoperability Maturity = ISIM) universitas di
Kopertis III Jakarta,
3. Bagaimana tingkat ISIM universitas di Kopertis III Jakarta, dan
4. Bagaimana masukan perbaikan masalah terkait ISIM pada universitas di
Kopertis III Jakarta.
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Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah:
1. Mengidentifikasi model MP universitas di Kopertis III Jakarta,
2. Mengevaluasi model MP berbasis analisis tingkat ISIM universitas di Kopertis
III Jakarta,
3. Menganalisis tingkat ISIM universitas di Kopertis III Jakarta, dan
4. Merumuskan upaya perbaikan MP berkaitan dengan ISIM universitas di
Kopertis III Jakarta.
Manfaat Penelitian
Penelitian berfokus pada model MP berbasis analisis ISIM sebagai alat
ukur kemampuan universitas sebagai produsen pengetahuan yang diharapkan
dapat memberikan manfaat berikut:
1. Diharapkan dapat memberikan informasi pengembangan interoperabilitas SI
di PT bagi sivitas akademika dan karyawan,
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategi
peningkatan daya saing PT bagi para pimpinan dan pemangku kepentingan,
dan
3. Dapat memberikan masukan model penilaian alternatif MP yang diterapkan
PT berbasis analisis tingkat ISIM bagi pemerintah.
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada lima universitas swasta di Kopertis
Wilayah III Jakarta yang secara institusi terakreditasi oleh BAN-PT dengan status
akreditasi minimal B dan dibatasi pada MP berbasis analisis ISIM.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Pengetahuan
Pengetahuan manusia dimulai sejak manusia mengenal informasi, kemudian informasi yang didapat selanjutnya diteruskan kepada orang lain melalui
komunikasi, berlangsung antar manusia dengan manusia, baik itu secara langsung
maupun tidak langsung. Buckley dan Carter (2000) menjelaskan bahwa data,
informasi, dan pengetahuan merupakan suatu hirarki yang meningkatkan makna,
kedalaman, dan relevansi terhadap tindakan. Informasi adalah data yang
ditafsirkan dengan makna yang tidak dimiliki oleh data sederhana. Sedangkan
pengetahuan adalah informasi yang terstruktur, yang mengungkapkan keterkaitan,
wawasan, dan generalisasi yang tidak dimiliki oleh informasi yang sederhana.
Dengan demikian terdapat hirarki pengetahuan, yang dimulai dari data kemudian
informasi dan menjadi pengetahuan. Liebowitz dan Beckman (1998) melengkapi
hierarki pengetahuan itu dengan keahlian (expertise) dan kapabilitas (capability),
sehingga hierarki pengetahuan dapat digambarkan pada Gambar 1.
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