
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau atau yang sering

disebut dengan Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau adalah organisasi yang

dibentuk berdasarkan pertimbangan usaha peningkatan penyuluhan disetiap

daerah di provinsi Riau. Organisasi ini memiliki tugas untuk memberikan

penyuluhan pertanian, penyuluhan perikanan, dan penyuluhan kehutanan.

Kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan diseluruh kabupaten dan kota yang

ada di Provinsi Riau. Pelaksanaan penyuluhan di kabupaten dilakukan oleh

Badan Pelaksana Penyuluhan (BPP) yang berada dibawah naungan Sekretariat

Bakorluh Provinsi Riau. Visi dari Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau yaitu

“Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang profesional dan berkelanjutan

dan terpadu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pertanian, perikanan, dan

kehutanan”.

Pada dasarnya Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau memiliki pengetahuan

(knowledge) didalamnya, pengetahuan tersebut bisa berupa data organisasi

maupun pengetahuan pegawai. Pengetahuan-pengetahuan  yang dimiliki pegawai

hanya menjadi tacit knowledge bagi mereka sendiri dan belum dijadikan explicit

knowledge yang bisa di manfaatkan oleh pegawai lain. Pengetahuan-pengetahuan

tersebut seharusnya dijadikan aset untuk menambah nilai organisasi, sehingga

pegawai tidak bergantung pada individu yang memiliki pengetahuan lebih dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada serta organisasi tidak kehilangan

pengetahuan yang dimiliki pegawainya saat mereka keluar dari organisasi.

Pada pelaksanaannya kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan serta

kehutanan dilakukan sesuai penjadwalan yang telah dibuat. Kegiatan penyuluhan

dalam sebulan biasanya dilaksanakan lima sampai enam kali bahkan lebih sesuai

kebutuhan yang ada dilapangan. Pelaksanaan tersebut dilakukan diseluruh

kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau. Penunjukan pegawai penyuluh
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yang akan memberikan penyuluhan ke lapangan (tempat penyuluhan) disesuai

dengan kebutuhan materi untuk masyarakat petani dan sesuai dengan kompetensi

mereka masing-masing. Pelaksanaan penyuluhan juga memiliki koordinator

tersendiri untuk melakukan penyuluhan. Koordinator tersebut yang menunjuk

siapa yang akan menjadi penyuluh pada saat kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

Akan tetapi terkadang penyuluh yang telah ditunjuk oleh koordinator tidak bisa

melaksanakan tugasnya, dikarenakan harus mengerjakan pekerjaan lain. Kejadian

seperti ini membutuhkan penyuluh lainnya yang bisa ditunjuk untuk menjadi

penyuluh serta memiliki keahlian yang cocok dengan penyuluhan yang akan

dilaksanakan. Permasalahan lain yaitu kurangnya tenaga penyuluh yang ada

mengharuskan organisasi merekrut tenaga penyuluh swadaya. Penyuluh pertanian

swadaya adalah pelaku utama (petani) yang berhasil dalam usahanya dan warga

masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi

penyuluh (www.cybex.deptan.go.id, 2014). Merekrut penyuluh swadaya maka

akan menambah pendaan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada

mereka. Permasalahan lainnya juga belum didokumentasikannya pengetahuan

yang berupa materi penyuluhan yang ada pada satu media mengharuskan

penyuluh yang membutuhkan materi penyuluhan dengan cara memintanya

langsung dengan flashdisk sedangkan yang berada di kabupaten meminta materi

penyuluhan melalui e-mail kepada ahli penyuluh. Begitu juga pengetahuan yang

berupa pengalaman pegawai serta pengetahuan yang didapat oleh pegawai yang

mengikuti studi banding, pelatihan ataupun seminar juga belum di

dokumentasikan dan dikelola dengan baik, sehingga pengetahuan tersebut hanya

dimiliki dan menjadi tacit knowledge oleh pegawai yang mengikuti studi banding,

seminar ataupun workshop itu saja. Belum lagi untuk menyelesaikan

permasalahan dilapangan (tempat penyuluhan), penyuluh harus menunggu

pertemuan yang berupa kunjungan yang dilakukan satu atau dua kali dalam

sebulan oleh ahli penyuluh dan lembaga terkait, hal ini menyebabkan proses

pemecahan permasalahan menjadi lambat.
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Oleh karena itu, Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau membutuhkan media

untuk pengelolaan pengetahuan (knowledge management) yang ada, agar

pengetahuan mengenai penyuluhan terdokumentasi dengan baik, memudahkan

pegawai dalam mendapatkan materi penyuluhan dan pengetahuan-pengetahuan

mengenai penyuluhan, serta menjadi tempat untuk bertanya serta memberikan

solusi atas permasalahan yang terjadi dilapangan. Salah satu media untuk

meningkatkan efisiensi pengelolaan pengetahuan adalah dengan membuat sistem

pengelolaan pengetahuan atau knowledge management system (KMS).

KMS merupakan sistem yang mampu menginspirasi pembagian

pengetahuan. KMS dapat mengklasifikasikan pengetahuan yang ada, bagaimana

pengetahuan tersebut ditemukan, bagaimana penyimpanan pengetahuan,

bagaimana memelihara pengetahuan serta bagaimana menggunakan pengetahuan

tersebut dan menyebarkannya (Puspitayani dkk, 2008).

KMS yang akan dirancang dan dibangun pada Sekretariat Bakorluh

Provinsi Riau nantinya akan digunakan sebagai media saling berbagi

pengetahuan, baik itu berupa materi penyuluhan, materi pelatihan, ataupun

pengetahuan lainnya serta sebagai media berbagi pengalaman serta sebagai media

diskusi antara pegawai bidang penyuluhan pertanian. Sehingga memudahkan

pegawai untuk mendokumentasikan pengetahuan, mengelola pengetahuan,

menunjang keputusan, meningkatkan kinerja dalam organisasi, memupuk

keuntungan serta terciptanya budaya saling berbagi pengetahuan antara pegawai.

Dibagunnya KMS maka proses transfer pengetahuan akan mudah dilakukan,

pegawai bisa menggunggah (upload) dan mengunduh (download) pengetahuan

yang ada secara langsung, serta bisa berdiskusi di forum yang telah disediakan

pada KMS.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tugas

akhir dengan judul “Rancang Bangun Knowledge Management System pada

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau”.
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1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan

diteliti pada Tugas Akhir ini adalah “bagaimana merancang dan membangun

Knowledge Management System pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Provinsi Riau.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan dari masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. KMS yang dirancang dan dibangun untuk penyuluhan pertanian pada

Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau.

2. Kategori knowledge pada KMS yang dibuat adalah penyuluhan pertanian

holtikultura dan tanaman pangan.

3. Proses penciptaan knowledge menggunakan model SECI.

4. Analisis proses penciptaan KMS menggunakan fase proses knowledge

management DAVI sampai pada tahapan ke tiga.

5. KMS yang di buat tidak sampai pada tahapan implementasi dan testing.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk merancang dan membangun KMS penyuluhan pertanian di

Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau.

2. Untuk mempermudah proses transfer pengetahuan dan menciptakan

budaya sharing knowledge di Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau.

1.5. Manfaat

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari pembuatan tugas akhir ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam

merancang hingga membangun sebuah sistem KMS, serta sebagai tugas

akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
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2. Bagi Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau

a. Dapat memudahkan organisasi dalam pengelolaan, pendokumentasian

dan penyebaran pengetahuan yang ada pada organisasi.

b. Menciptakan hubungan kerja sama yang baik bagi seluruh pegawai dan

ahli yang ada pada organisasi dengan mempercepat dan mempermudah

proses sharing knowledge dan transfer pengetahuan.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding

untuk penelitian selanjutnya dengan kajian yang sama.

1.6. Sistematika Penulisan
Agar lebih mudah dalam memahami penelitian yang dilakukan, maka

penelitian ini disusun dengan penulisan yang cukup sederhana yang terdiri dari 6

(enam) bab. Adapun susunan dari ke enam bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitan serta sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan informasi teori pendukung dalam pembuatan Tugas

Akhir ini. Teori yang diangkat mengenai teori KMS.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam

penyusunan Tugas Akhir ini.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menguraikan tentang analisis infrastruktur teknologi, analisis

budaya sharing knowledge, analisis proses penciptaan knowledge

menggunakan model SECI, analisis proses penciptaan KMS.

Kemudian menguraikan tentang perancangan arsitektur sistem dengan

diagram UML serta perancangan database, perancangan struktur

menu dan perancangan user interface.



6

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi mengenai

kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dan saran-

saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut.


