
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau

Di masa kemerdekaan, kegiatan penyuluhan telah dimulai dengan

dibentuknya Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) kemudian dilanjutkan

dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan metode latihan dan kunjungan.

Penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian diera Bimas telah

memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan produksi pertanian

khususnya produksi padi, sehingga pada tahun 1984 pemerintah Republik

Indonesia memperoleh penghargaan dari FAO sebagai negara yang berhasil

mencapai swasembada beras.

Memasuki dasawarsa 1990-an semakin dirasakan menurunnya peran

penyuluhan pertanian di Indonesia yang dikelola Departemen Pertanian. Hal ini

terjadi karena selain terjadi perubahan struktur organisasi penyuluhan, juga karena

semakin banyak pihak-pihak yang melakukan penyuluhan pertanian seperti,

perguruan tinggi, swasta, dan LSM, serta semakin beragamnya sumber-sumber

informasi/inovasi yang mudah diakses oleh petani. Pada tahun 1995 terjadi

perubahan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian melalui SKB Mendagri-

Mentan tentang pembentukan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) di

setiap Kabupaten. Namun demikian, kinerja kelembagaan inipun banyak menuai

kritik karena dianggap kurang berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait.

Kondisi seperti ini semakin diperburuk dengan diberlakukannya Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana peran

penyuluh pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian

mengalami penurunan yang sangat drastis. Mencermati kondisi seperti ini,

pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Revitalisasi Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan pada tanggal 15 Juni 2005 di

Purwakarta oleh Presiden Republik Indonesia, hingga pada tahun 2006 berhasil

disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan
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pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai landasan kebijakan, program,

kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, dan pengawasan

penyuluhan pertanian. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan Gubernur

Nomor 43 Tahun 2007 tentang pembentukan badan Koordinasi Penyuluhan

Provinsi Riau, maka diperlukan sekretariat  yang berfungsi sebagai koordinator

penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan

pertimbangan bahwa dalam rangka usaha peningkatan penyuluhan disetiap daerah

khususnya provinsi Riau. Selain itu, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau

dibentuk juga dalam usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan

kesinambungan penyuluhan, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh,

terarah dan terpadu.

Undang-undang yang mendasari terbentuknya Sekretariat Koordinasi

Provinsi Riau diantaranya adalah :

a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah

Swantantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomr 1646)

b. Undan-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4660)

c. Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3656 )

Maka Peraturan Gubernur Riau memutuskan tentang pembentukan

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau.
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2.1.1. Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan, antara lain:

1. Peraturan Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kuasa pemerintahan Negara Republik

Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai Daerah Otonomi.

3. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan

Provinsi Riau yang melaksanakan tugas penyuluhan pertanian, perikanan,

dan kehutanan.

4. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya

disebut penyuluhan. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku

utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses pasar, teknologi,

permodalan, sumberdaya, dan lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan

produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesadaran dalam pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

5. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang

selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan  disekitar

kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan,

pengolahan ikan, beserta keluarga.

2.1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

1. Sekretariat merupakan unsur penunjang kegiatan Badan Koordinasi

Penyuluhan.

2. Sekretarian dipimpin oleh seorang Sekretaris setingkat Eselon II/a yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
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Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas dan kewenangan disentralisasi dan dapat

ditugaskan untuk menyelengarakan wewenang yang dilimpahkan pemerintah

kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dalam pasal 3, sekretariat memiliki fungsi :

a. Pengkoordinasian, perumusan kebijakan dan program penyuluhan.

b. Pemfasilitasian pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat.

c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluhan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3. Visi dan Misi

Visi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau adalah

mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang profesianal dan berkelanjutan dan

terpadu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pertanian, perikanan, dan

kehutanan.

Sedangkan misi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau

yaitu:

1. Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang profesional dan

berkarakter.

2. Mewujudkan percontohan kelompok tani/nelayan sejahtera, teladan dan

berprestasi.

3. Mewujudkan sarana dan prasarana penyuluhan berwawasan IPTEK

muktahir yang berkualitas.

4. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.
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2.1.4. Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau
(Sumber: Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau, 2013)

2.2. Defenisi Pengetahuan (Knowledge)

Drucker dalam Tobing (2007) mendefinisikan knowledge sebagai

informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang, hal itu terjadi ketika informasi

tersebut menjadi dasar untuk bertindak, atau ketika informasi tersebut

memampukan seseorang atau institusi untuk mengambil tindakan yang berbeda

atau tindakan yang lebih efektif dari tindakan sebelumnya.

Davenport dalam Yuliazmi (2005) mendefinisikan knowledge merupakan

campuran dari pengalaman, nilai, informasi kontekstual pandangan pakar dan

intuisi mendasar yang memberikan suatu lingkungan dan kerangka untuk

mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Diperusahaan

knowledge sering terkait tidak hanya dokumen atau tempat penyimpanan barang

berharga, tetapi juga dalam rutinitas, proses, praktek dan norma perusahaan.
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Berdasarkan definisi diatas, pengetahuan menjadi sangat penting dengan

alasan sebagai berikut :

1. Pengetahuan adalah aset institusi, yang menentukan jenis tenaga kerja,

informasi, keterampilan dan struktur organisasi yang diperlukan.

2. Pengetahuan dan pengalaman perusahaan merupakan sumber daya yang

berkelanjutan (sustainable resources) dari keuntungan daya saing

kompetitif (competitive advantages) dibandingkan dengan produk andalan

dan teknologi tercanggih yang dimiliki.

3. Pengetahuan dan pengalaman mampu menciptakan, mendokumentasikan

dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai semua hal yang terkait untuk

mencapai tujuan.

2.3. Jenis-jenis Knowledge

Pengetahuan dibagi menjadi dua jenis yaitu tacit knowledge dan explisit

knowledge , yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Tobing, 2007):

1. Tacit knowledge adalah knowledge yang terletak di mind/otak atau melekat

didalam diri seseorang yang diperolehnya melalui pengalaman dan

pekerjaannya.

2. Explicit knowledge adalah segala bentuk knowledge yang sudah direkam,

dan didokumentasikan, sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola.

Quin dalam Yuliazmi (2005) mendefinisikan knowledge dalam 4

oprasional sebagai berikut:

1. Know what atau cognitive knowledge, merupakan knowledge yang

diperoleh melalui pelatihan, pembelajaran dan kualifikasi formal. Level ini

sangat penting bagi perusahaan namun umumnya masih kurang mencukupi

bagi keberhasilan komersial.

2. Know how, merupakan level aplikasi praktis. Pada level ini apa yang telah

di dapat pada level 1 diterjemahkan dalam pelaksanaan. Pada tahap ini

merupakan area dimana knowledge menambahkan nilai dalam suatu
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organisasi melalui kemampuan untuk menerjemahkan knowledge yang

bersifat teoritis menjadi eksekusi yang efektif.

3. Know why disebut juga system understanding, merupakan knowledge

terdalam dari jaringan hubungan sebab akibat yang ada pada suatu displin

ilmu. Level ini memungkinkan professional untuk berpindah dari

pelaksana kerja kepemecahan masalah yang lebih besar dan kompleks

dalam menciptakan solusi baru bagi permasalahn yang baru.

4. Care why, tahap lanjutan dari kreativitas diri (self-motivated creativity).

Merupakan level dimana inovasi radikal dapat terjadi melalui lompatan

imajinatif dan pemikiran lateral.

2.4. Proses Penciptaan Knowledge

Profesor Nonaka menyatakan bahwa proses penciptaan knowledge

organisasi terjadi karena adanya interaksi (konversi) antara tacit knowledge dan

explicit knowledge, melalui proses sosialisasi, ekternalisasi, kombinasi dan

internalisasi (Setiarso, 2009).

1. Sosialisasi merupakan proses sharing dan penciptaan tacit knowledge

melalui interaksi dan pengalaman langsung.

2. Ekternalisasi merupakan pengartikulasian tacit knowledge menjadi explicit

knowledge melalui dialog dan refleksi.

3. Kombinasi merupakan proses konversi explicit knowledge menjadi explicit

knowledge yang baru melalui sistemisasi dan pengaplikasian explicit

knowledge dan informasi.

4. Internalisasi merupakan proses pembelajaran dan akuisisi knowledge yang

dilakukan oleh anggota organisasi terhadap explicit knowledge yang

disebarkan ke seluruh organisasi melalui pengalaman sendiri sehingga

menjadi tacit knowledge anggota organisasi.
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Gambar 2.2 Model SECI Konversi Knowledge
(Sumber: Yuliazmi, 2005)

2.5. Knowledge Management

Definisi Knowledge Management (KM) menurut Mc Inerney dalam

Yuliazmi (2005) adalah Knowledge management (KM) is an effort to increase

useful knowledge within organization. Ways to do this include encouraging

communication, offering opportunities to learn, and promoting the sharing of

appropriate knowledge artifact. KM adalah sebuah usaha untuk meningkatkan

pengetahuan yang berguna dalam organisasi. Diantaranya membiasakan budaya

berkomunikasi antar personil, memberikan kesempatan untuk belajar, dan

menggalakan saling berbagi knowledge. Dimana usaha ini akan menciptakan dan

mempertahankan peningkatan nilai dari inti kompetensi bisnis dengan

memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

Horwitch dan Armacost (2002) mendefinisikan KM sebagai pelaksanaan,

penciptaan, penangkapan, pentransferan, dan pengaksesan pengetahuan dan

informasi yang tepat ketika dibutuhkan utnuk membuat keputusan yang lebih

baik, bertindak dengan tepat, serta memberikan hasil dalam rangka mendukung

strategi bisnis.

Banyak organisasi belum atau tidak mengetahui potensi knowledge

(pengetahuan + pengalaman) tersembunyi yang dimiliki oleh anggotanya. Riset

Delphi Group menunjukkan bahwa pengetahuan dalam organisasi tersimpan

dalam struktur (Setiarso, 2009):

1. 42% dipikiran (otak) karyawan,

2. 26 % dokumen kertas,
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3. 20 % dokumen elektronik,

4. 12% knowledge base elektronik.

Data ini menceritakan bahwa porsi pengetahuan yang paling besar (42%)

tersimpan dalam otak saja. Pengetahuan semacam ini disebut dengan tacit

knowledge, yaitu pengetahuan yang tersembunyi. Sedangkan materialisasi

pengetahuan berbentuk dokumen kertas (26%), dokumen elektronik (20%) dan

benda elektronik berbasis pengetahuan (12%). Potensi tacit knowledge tersebut

harus digali untuk kemudian dieksplisitkan untuk kemudian diorganisir bersama

komponen pengetahuan yang lain supaya bisa di trasfer kepada orang lain. Serta

dokumentasi menjadi sangat penting dalam knowledge management, karena tanpa

dokumentasi semua akan jadi tacit knowledge dan knowledge itu menjadi sulit

untuk diakses oleh siapapun dan kapanpun dalam organisasi.

2.5.1. Syarat Pembentukan Knowledge Management

Merujuk pada indikator keberhasilan implementasi KM sebagaimana

disebutkan di bagian sebelumnya, setidaknya ada empat prasyarat yang harus

dipenuhi untuk mewujudkan KM dengan sukses yaitu (Prijono, 2008):

1. Leadership, faktor kepemimpinan (teladan, karsa, dorongan) sebagai

learning enabler, sangat dipelukan dalam berbagai aktivitas organisasi,

diantaranya diperlukan untuk mewujudkan knowledge workers karena

seorang pekerja yang senantiasa menggunakan pengetahuan dalam

kesehariannya tidak bisa dihasilkan begitu saja tanpa adanya

kepemimpinan yang baik.

2. Budaya organisasi yang baik seperti budaya belajar, saling percaya

(mutual trust) sangat diperlukan untuk terjadinya proses kreasi, transfer

(sharing) dan pemakaian pengetahuan. Dengan budaya yang kondusif

memungkinkan untuk terjadinya knowledge worker, knowledge-driven

culture, collaborative knowledge sharing, learning organization, karena

leadership yang kuat pun jika tidak didukung oleh budaya/habitat yang

kondusif maka akan sulit untuk mewujudkan semua itu.
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3. Kualitas SDM yang memiliki mind set yang positif terhadap knowledge

sharing maupun teknologi informasi sangat diperlukan untuk

menghasilkan knowledge-based products/services. Mengingat peran

teknologi informasi sangat penting dalam Factor pengetahuan (knowledge)

dengan segala keunikan dan kemampuannya dibandingkan dengan aspek

lain dalam praktis manajemen, maka tentu saja yang mampu mengelola

pengetahuan ini adalah orang dengan kemampuan manajerial yang

memadai. Artinya hanya orang yang memiliki kemapuanlah yang mampu

mengelola pengetahuan itu sendiri. Maknanya bukan sekedar human

resources management (manajeman sumber daya manusia) seperti

beberapa waktu yang lalu menjadi basis pengelolaan organisasi dan

perusahaan. Sekarang kondisinya sudah bergeser menjadi human capital

asset, modal manusia, bahkan lebih tepatnya adalah modal intelektual

(intellectual capitral). Artinya. Yang dikelola adalah intelektual yang

dimiliki seseorang, bukan orang secara keseluruhan. proses pengelolaan

pengetahuan maka IT literacy menjadi satu hal yang sangat penting dalam

implementasi KM.

4. Infrastruktur IT menjadi prasyarat yang juga harus diperhatikan sebelum

menerapkan KM karena peran IT sangat penting dalam membantu

pengelolaan pengetahuan di organisasi. Dengan infrastruktur IT yang baik,

proses kreasi, distribusi dan pemakaian pengetahuan akan lebih mudah,

cepat dan akurat sehingga proses memaksimalkan intellectual capital,

organisasi collaborative knowledge sharing, value based on customer

knowledge, Transforming enterprise knowledge into organizational wealth

akan menjadi lebih mudah.

Keempat prasyarat tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dan

harus terintegrasi untuk mewujudkan keberhasilan implementasi KM seperti

tampak pada gambar berikut ini:
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Gambar 2.3 KM-Readiness Requirement
(Sumber: Prijono, 2008)

2.5.2. Transfer Knowledge

Kecendrungan yang muncul dalam perusahaan adalah bahwa kegiatan

berbagi kegiatan berbagi knowledge yang terjadi bersifat lokal dan terpisah.

Umumnya seseorang akan bertanya pada pihak yang paling mudah ditemui atau

yang sudah dikenal baik dari pada mencari pihak yang paling tepat. Maka

dibutuhkan hal-hal berikut untuk memperbaiki kegiatan saling transfer knowledge

(Yuliazmi, 2005):

1. Knowledge map, menentukan dimana knowledge berada dalam

perusahaan, rincian tentang siapa mengetahui apa dan berada dimana.

2. Talk space, menyelesaikan tempat yang bertujuan untuk memberikan

kesempatan bagi pegawai untuk berbicara dengan yang lain dalam suasana

informal.

3. Smart office layout, merancang ruang kerja yang dapat memberikan

kontribusi bagi lingkungan yang efektif untuk kegiatan pembelajaran.

4. Dedicated Knowledge-Sharing event, mengadakan kegiatan “knowledge

fair” atau forum untuk saling berbagi knowledge. Memberikan

kesempatan bagi pegawai yang tidak pernah bertemu dalam kegitan kerja

sehari-hari untuk saling bertukar. Dalam hal ini struktur yang tidak terlalu

ketat paling baik dalam konteks knowledge sharing, hingga peserta dapat

menentukan cara masing-masing dalam memenuhi kebutuhannya.

5. Common language, faktor utama keberhasilan kegiatan transfer knowledge

adalah memiliki bahasa umum dalam berkomunikasi dengan seluruh

pegawai dalam suatu perusahaan. Kegiatan ini dimulai dengan membentuk
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daftar kata pembendaharaannya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa

yang dimengerti bersama.

6. Knowledge leader, menetukan pihak yang dapat menentukan sumber daya,

menguasai logika dari knowledge –sharing, memonitor partisipasi pegawai

contoh dari sikap slaing berbagi.

7. A change in culture, menciptakan budaya dimana pegawai sangat ingin

berbagi knowledge yang meraka miliki. Hal ini merupakan tantangan

mengingat sifat dari dasar dari saling berbagi adalah suka rela. Cara

termudah adalah dengan menghilangkan penghalang dari kegiatan

penyebaran knowledge.

8. Room for tension, disebutkan juga fusion, creative abrasion atau creative

tansion. Menyatukan pegawai dari bagian yang berbeda untuk bersama-

sama menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini dibutuhkan karena

pembelajaran dan solusi inovatif kerap terjadi saat seseorang dikondisikan

untuk meluaskan pemikiran mereka dalam cara yang baru.

2.5.3. Fase Proses Knowledge Management

Gambar 2.4 Fase Proses Knowledge Management DAVI
(Sumber: Yuliazmi, 2005)

DAVI dalam Yuliazmi (2005), menggunakan model yang digambarkan

pada Gambar 2.2 untuk membagi proses Knowledge Management menjadi empat

fase sebagai berikut:

1. Identify where the key knowledge exists in your organisation.

Mengidentifikasi apa yang telah diketahui untuk memulai knowledge

management. Ini termasuk knowledge yang ada pada:

a. Pikiran/benak setiap pegawai.

b. Laporan dalam pustaka perusahaan.

c. Kumpulan data dalam organisasi.
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d. Supplier maupun pelanggan perusahaan.

2. Reflect on what your organisation knows.

Membuat simpanan/persediaan dari knowledge yang sudah dimiliki.

Kegiatan ini memberikan kesempatan untuk:

a. Mengubah tacit knowledge pegawai menjadi explicit knowledge.

b. Menyimpulkan knowledge yang sudah ada kedalam bentuk yang

mudah untuk dibagikan.

3. Share that knowledge with whoever needs to know it.

Membuat sistem yang bertujuan membuat knowledge yang ada dimanapun

dalam organisasi tersedia kemanapun knowledge tersebut dibutuhkan.

4. Apply that knowledge to improve the way your organisation performs.

Saat suatu knowledge menawarkan perbaikan kinerja organisasi maka

organisasi akan menerapkan dan menciptakan sistem yang menyertakan

knowledge tersebut kedalam prosedur kerja sehari-hari. Hal ini pada

akhirnya akan merubah knowledge menjadi modal struktural.

2.6. Knowledge Management System

Knowledge Management system (KMS) adalah sistem yang mampu

menginspirasi pembagian pengetahuan. Dengan KMS dapat diklasifikasikan

pengetahuan yang ada, bagaimana pengetahuan tersebut ditemukan, bagaimana

penyimpanan pengetahuan, bagaimana memelihara pengetahuan serta bagaimana

menggunakan pengetahuan tersebut dan menyebarkannya (Puspitayani dkk,

2008).

KMS merupakan mekanisme dan proses yang terpadu dalam

penyimpanan, pemeliharaan, pengorganisasian informasi bisnis dan pekerjaan

yang berhubungan dengan penciptaan berbagai informasi menjadi asset

intelektual organisasi yang permanen (Tobing, 2007).

Menurut Alavi dan Leiner (2001) KMS adalah suatu sistem berbasis

teknologi informasi (IT-based system) yang dikembangkan untuk mendukung dan

meningkatkan proses penciptaan, penyimpanan/ pengambilan kembali,

pemindahan/ penyebarluasan, dan penggunaan pengetahuan organisasi.
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2.7. Desain Sistem

Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak

merupakan upaya untuk mengkontruksi sebuah sistem yang memberikan

kepuasan (mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi

target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi

maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi

biaya, waktu, dan perangakat (Rosa dkk, 2011).

2.8. Alat Bantu Desain Sistem

2.8.1. Pemograman Berorientasi Objek

Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan

perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan

objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metodologi

berorientasi objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak

dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi objek

didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Metode

berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek,

perancangan berorintasi objek, pemograman berorientasi objek dan pengujian

berorientasi objek (Rosa dkk, 2011).

Keuntungan menggunakan metodologi berorintasi objek adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan produktivitas

Karena kelas dan objek yang ditemukan dalam suatu masalah masih dapat

dipakai ulang untuk masalah lainnya yang melibatkan objek tersebut

(reusable).

2. Kecepatan pengembangan

Karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan

perancangan akan menyebabkan berkurangnya kasalahan pada saat

pengkodean.
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3. Kemudahan pemeliharaan

Karena dengan model objek, pola-pola yang cenderung tetap dan stabil

dapat dipisahkan dan pola-pola yang mungkin sering berubah-ubah.

4. Adanya konsistensi

Karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada saat

analisis, perancangan maupun pengkodean.

5. Meningkatkan kualitas perangkat lunak

Karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan

adanya konsistensi pada saat pengembangannya, perangkat lunak yang

dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai serta mempunyai

sedikit kesalahan.

2.8.2. Unified Modelling Language (UML)

Pada perkembangan perangkat lunak, diperlukan bahasa yang digunakan

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu adanya

standarisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat

lunak.

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, munculah

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu

Unified Modeling Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan

dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan

diagram dan teks-teks pendukung (Rosa dkk, 2011).

2.8.3. Diagram-Diagram UML

Berikut adalah diagram-diagram pada UML:

1. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior)

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah
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intraksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan

dibuat. Syarat penamaan pada use case adalah mendefinisikan sesimpel

mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu

mendefinisikan apa yang disebut actor dan use case.

a. Actor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi

dengan sistem informasi yang kan dibuat di luar sistem informasi yang

akan dibuat sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang.

b. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau akor.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case:

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram

Simbol Penjelasan

Actor : Mewakili peran orang, sistem yang lain

atau alat ketika berkomunikasi dengan use

case.

Use Case : Abstraksi dari interaksi antara

sistem dan actor

Association : adalah abstraksi dari penghubung

antara actor dan use case

Generalisasi : menunjukkan spesialisasi actor

untuk dapat berpartisipasi dalam use case

Sumber : Rosa dkk (2011)

2. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai aliran kerja atau aktivitas dari

sebuah sistem atau proses bisnis. Perlu diperhatikan bahwa diagram

aktivitas menggambaran aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor,

jadi aktivitas yang dapat dilakukan sistem. Berikut adalah simbol-simbol

yang ada pada activity diagram:
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Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram

Simbol Keterangan

Status awal aktivitas sistem.

Status akhir yang dilakukan sistem.

Activity, atau aktivitas yang dilakukan oleh

aktor.

Decision, atau pilihan untuk mengambil

keputusan.

Arah tanda panah alur proses.

Sumber : Rosa dkk (2011)

3. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan

diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar sequence

diagram maka harus diketahui objek-objek yang terlihat pada sebuah use

case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi

objek itu. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada sequence diagram:

Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram

Simbol Keterangan

Object Object merupakan instance dari sebuah class

dan dituliskan tersusun secara horizontal.

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak)

dengan nama obyek didalamnya yang diawali

dengan sebuah titik koma.

: Object1
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Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan object,

maka actor juga dapat diurutkan sebagai kolom.

Simbol Actor sama dengan simbol pada Actor

Use Case Diagram.

Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan sebuah

object dalam basis waktu. Notasi untuk Lifeline

adalah garis putus-putus vertikal yang ditarik

dari sebuah obyek.

Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah kotak
segi empat yang digambar pada sebuah lifeline.
Activation mengindikasikan sebuah obyek yang

akan melakukan sebuah aksi.

Massage

Message

Message, digambarkan dengan anak panah
horizontal antara Activation. Message
mengindikasikan komunikasi antara object-
object.

Sumber : Rosa dkk (2011)

4. Class Diagram

Class Diagram adalah menggambarkan struktur sistem dari segi

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Berikut

adalah simbol-simbol yang ada pada class diagram:

Tabel 2.4 Simbol Class diagram

Simbol Keterangan

Kelas

Nama_kelas

+ Atribut

+ Oprasi ()

Kelas pada struktur sistem.

Asosiasi / association Relasi antar kelas dengan makna umum,

asosiasi biasanya juga disertai dengan

multiplicity.
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Sumber : Rosa dkk (2011)

5. Collaboration Diagram

Collaboration diagram menggunakan prinsip yang sama dengan sequence

diagram, sama-sama memodelkan interaksi antar obyek-obyek, yang

membedakannya hanya cara penggambarannya saja. Pada diagram ini,

obyek-obyek dan message (pesan) yang ada digambarkan mirip seperti

flowchart, hanya saja, untuk menjaga urutan pesan yang diterima oleh

masing-masing obyek, pesan-pesan tersebut diberi nomor urutan pesan.

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada collaboration diagram:

Tabel 2.5 Simbol Coilaboration Diagram

Simbol Keterangan

Object Object merupakan instance dari sebuah class.

Digambarkan sebagai sebuah class (kotak)

dengan nama obyek didalamnya yang diawali

dengan sebuah titik koma.

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan object,

maka actor juga dapat disertakan ke dalam

collaboration diagram. Simbol Actor sama

dengan simbol pada Actor Use Case Diagram.

Asosiasi berarah / directed

association

Relasi antar kelas dengan makna kelas

yang satu digunakan oleh kelas yang

lain, asosiasi biasanya juga disertai

dengan multiplicity.

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna

generalisasi-spesialisasi (umum-khusus)

Kebergantungan/

dependency

Relasi antar kelas dengan makna

kebergantungan antar kelas.

Relasi antar kelas dengan makna semua-

bagian (whole-part).

: Object1
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Massage Message, digambarkan dengan anak panah yang

mengarah antar obyek dan diberi label urutan

nomor yang mengindikasikan urutan komunikasi

yang terjadi antar obyek.

Sumber : Rosa dkk (2011)

2.9. PHP

Menurut dokumen resmi PHP, PHP merupakan singkatan dari PHP

Hypertext Preprocessor. Ia merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan

dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah yang dikirim ke client, tempat

pemakai menggunakan browser (Kadir, 2008).

Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis.

Artinya, ia dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini.

Misalnya, anda bisa menampilkan isi database ke halaman web. Pada prinsipnya,

PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip-skrip seperti ASP (Active Server

Page), Cold Fusion, ataupun Perl. Namun, perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya

bisa dipakai secara command line. Artinya, skrip PHP bisa dijalankan tanpa

melibatkan webserver maupun browser.

PHP bersifat bebas dipakai. Anda tidak perlu membayar apapun untuk

menggunakan perangkat lunak ini alias free. Anda dapat mengunduhnya melalui

situs http://www.php.net. PHP tersedia dalam bentuk kode biner maupun kode

sumber yang lengkap.

2.10. CodeIgniter (CI)

CI adalah sebuah php framework yang berupa kumpulan folder dan file

php, java script, css, txt dan file berbasis web lainnya dengan setting tertentu

untuk menggunakannya dan menyediakan library dan helper yang dapat

dimanfaatkan di dalam pemograman php. CI dijalankan under web dan harus

dengan web server (Riyanto, 2011).

Framework itu sendiri adalah suatu kerangka kerja yang berupa

sekumpulan folder yang membuat file-file php yang menyediakan class libraries,
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helper, plugins dan lainnya. Framework menyediakan konfigurasi dn teknik

coding tertentu. CI dapat diperoleh secara gratis, dengan men-download-nya di

www.codeigniter.com. Versi saat ini adalah versi 1.7.2. (Riyanto, 2011).

Kelebihan framework CI adalah sebagai berikut :

1. Berukuran kecil.

Hanya dengan sekitar 4 MB, seorang pengembang pemula sudah bisa

menggunakan CI yang didalamnya terdapat berbagai fitur andal yang bisa

digunakan untuk membangun aplikasi, mulai dari skala kecil sampai skala

enterprise.

2. Sangat cepat.

Sangat cepat dalam mengeksekusi file. Kecepatan ini memungkinkan CI

sebagai framework untuk membangun aplikasi berskala enterprise.

3. Sederhana (simple).

CI sangat sederhana dalam penggunaan sintak dan alur penyusunan

program.

4. Bisa langsung digunakan.

5. Bisa dikombinasikan dengan beberapa aplikasi dengan cara yang sangat

mudah.

6. Kode program rapi.

Kode program akan menjadi rapi dikarenakan penggunaan sistem MVC

yang mengelompokkan kode sesuai dengn funginya masing-masing. Kode

yang rapi memudahkan dalam pencarian error ketika muncul bug.

CI memiliki suatu konsep didalamnya, konsep tersebut yaitu konsep MVC.

Konsep MVC adalah konsep pemisahan antara logic dengan tampilan dan

database. Manfaat konsep ini adalah membuat coding logic lebih simple, karena

sudah dipisah dengan code untuk tampilan dan membuat programmer dapat

bekerja secara terpisah dengan designer. Programmer mengerjakan logic,

sedangkan designer berkutat dengan designer dan tampilan (Riyanto, 2011).

1. Model merupakan code struktur data. Model berisi fungsi didalam

pengolahan database. Script SQL berada dalam model.
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2. View merupakan code untuk menampilkan tampilan suatu program.

Tampilan dapat berupa web page, header, footer dan apa saja yang

berjenis tampilan.

3. Controller merupakan code untuk logic, algoritma dan sebagai

penghubungan antara model, view dan sumber lain yang diperlukan untuk

mengolah HTTP request dan generate web page.

CI menerapkan pola MVC yang flexible. Karena model dapat tidak

digunakan. Anda dapat menggunakan controller dan view saja dalam

menggunakan CI tanpa model. Jika anda tidak memerlukan pemisahan didalam

struktur data dan database atau menganggap penggunaan model hanya menambah

kompleks aplikasi dengan keuntungan yang kurang sebanding, maka anda dapat

tidak menggunakan model (Riyanto, 2011).

2.11. MySQL

MySQL (baca: mai-se-kyu-el) merupakan software yang tergolong sebagai

DBMS (Database Management System) yang bersifat Open Source. Open Source

menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code (kode yang

dipakai untuk membuat MySQL), selain itu tentu saja bentuk executable-nya atau

kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, dan bisa

diperoleh dengan cara men-download di internet secara gratis (Kadir: 2008).

Sebagai software DBMS, MySQL memiliki sejumlah fitur seperti yang

dijelaskan di bawah ini:

1. Multiplatform

MySQL tersedia pada beberapa platform (Windows, Linux, Unix)

2. Andal, cepat, dan mudah digunakan

MySQL tergolong sebagai database server (server yang melayani

permintaan terhadap database) yang andal, dapat menangani database

yang besar dengan kecepatan tinggi, mendukung banyak sekali fungsi

untuk mengakses database, dan sekaligus mudah untuk digunakan.

Berbagai tool pendukung juga tersedia (walaupun dibuat oleh pihak lain).
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Perlu diketahui, MySQL dapat menangani sebuah tabel yang berukuran

dalam terabyte (1 terabyte = 1024 gigabyte). Namun, ukuran yang

sesungguhnya sangat bergantung pada batasan sistem operasi. Sebagai

contoh, pada sistem Solaris 9/10, batasan ukuran file sebesar 16 terabyte.

3. Jaminan keamanan akses

MySQL mendukung pengamanan database dengan berbagai kriteria

pengaksesan. Sebagai gambaran, dimungkinkan untuk mengatur user

tertentu agar bisa mengakses data yang bersifat rahasia (misalnya gaji

pegawai), sedangkan user lain tidak boleh. MySQL juga mendukung

konektivitas ke berbagai software. Sebagai contoh, dengan menggunakan

ODBC (Open Database Connectivity), database yang ditangani MySQL

dapat diakses melalui program yang dibuat dengan Visual Basic. MySQL

juga mendukung program klien yang berbasis Java untuk berkomunikasi

dengan database MySQL melalui JDBC (Java Database Connectivity).

MySQL juga bisa diakses melalui aplikasi berbasis web, misalnya dengan

menggunakan PHP.

4. Dukungan SQL

Seperti tersirat dalam namanya, MySQL mendukung perintah SQL

(Structured Query Language). Sebagaimana diketahui, SQL merupakan

standar dalam pengaksesan database relasional. Pengetahuan akan SQL

akan memudahkan siapapun untuk menggunakan MySQL.

2.12. Contoh Portal KMS

2.12.1. Contoh Portal KMS PT. PLN (Persero)

PT. PLN (Persero) adalah unit induk pelindungan jaringan Sulawesi,

Maluku dan Papua (PT. PLN Sulampa). PT. PLN Sulampa memiliki Portal

Knowledge Management System (KMS) yang beralamat di http://kmdev/

(intranet) merupakan salah satu wahana untuk mempermudah dan mempercepat

proses berbagi pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kolaborasi antar pegawai

menuju pada pegawai yang sadar pengetahuan (knowledge workers). Berikut

adalah contoh tampilan KMS PT. PLN Sulampa:
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Gambar 2.5 Contoh Portal KMS PT. PLN Sulampa

1. Search, menu ini   memberikan   kemudahan   dalam   pencarian

dokumen, event serta  kontributor  yang  berada  di  dalam  Portal KMS.

Fitur ini juga diintegrasikan dengan taksonomi pengetahuan sehingga

memudahkan  Anda  dalam  mencari  pengetahuan  yang lebih spesifik

berdasarkan kriteria taksonomi.

2. Knowlwdge, menu knowledge dalam Portal KMS berfungsi sebagai basis

data berisi  kumpulan  pengetahuan  dalam bentuk  eksplisit,  atau  yang

telah dituangkan ke dalam bentuk berkas digital. Beberapa jenis berkas di

dalamnya dapat langsung diakses, baik diunggah (upload) maupun

diunduh (download). Menu ini dilengkapi dengan taxonomy engine yang

merupakan aplikasi yang memungkinkan dokumen pengetahuan

diklasifikasikan    sesuai    dengan    PLN Knowledge Taxonomy.

3. Communities, Menu communities ini merupakan implementasi aktivitas

Community of Practice ke dalam Portal KMS berbasis web (online). Tata-

kelola dan aturan-aturan pada COP Online ini mengacu pada aturan tata-

kelola (governance) yang telah ditentukan.
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4. Innovation, menu Innovation merupakan fitur yang berfungsi sebagai basis

data karya  inovasi  yang  ada  di  PLN  yang  telah  disetujui  oleh  Pusat

Penelitian dan Pengembangan (litbang).

5. K-Sharing, menu knowledge  sharing merupakan  kumpulan   dokumen

yang dihasilkan  dari  berbagai  macam event  knowledge  sharing yang

diadakan secara korporat.

6. Wiki& FAQ, menu  Wiki  &  FAQ  merupakan  metode online

knowledge  sharing yang ringkas, berbentuk kamus pengetahuan PLN.

7. Expert System, menu Expert System ini merupakan external link untuk

menayangkan animasi expert system. Saat ini tersedia animasi simulasi

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air.

8. Library,Menu Library merupakan menu external link untuk menayangkan

halaman web perpustakaan (http://perpustakaan). Selain menyimpan

catalog buku-buku hardcopy, web perpustakaan ini juga menyimpan buku-

buku elektronik (e-book).

9. Related, menayangkan halaman-halaman yang terkait dengan

pengetahuan.

2.12.2. Contoh Portal KMS Aceh Green

Portal KMS Aceh Green adalah portal yang disediakan sebagai sebuah

wadah bertukar pemahaman, pengetahuan tentang berbagai hal menyangkut

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Provinsi Aceh. Diharapkan,

Manajemen Pengetahuan Aceh Green akan membantu kesenjangan informasi dan

menciptakan generasi baru dalam hal pemahaman dan wawasan pengelolaan

sumber daya alam di masa mendatang. Alamat portal KMS Aceh Green adalah:

http://acehgreen.or.id/kmportal/. Berikut adalah tampilan portal KMS Aceh

Green:
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Gambar 2.6 Contoh Portal KMS Aceh Green

Untuk mengakses portal ini, user harus melakukan login. Untuk memiliki

akun, user bisa mendaftar terlebih dahulu. Pada portal ini, user dapat men-

download materi-materi yang disediakan pada konten KM yang tersedia.

2.12.3. Contoh Portal KMS Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Portal KMS Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dibuat untuk mendukung

proses penerapan KM di Dinas Sosial agar penyebaran dan pengaksesan

pengetahuan lebih efektif dan efisien.. Untuk masuk pada KMS Dinas Sosial

pengguna harus terlebih dahulu mendaftarkan diri pada sistem dengan mengisi

kolom login untuk user accounts baru. Fasilitas-fasilitas pada Portal KMS Dinas

Sosial yaitu:

a. Fasilitas penyusunan kategori pengetahuan, agar pengetahuan dapat

terpetakan secara langsung sesuai dengan peruntukannya.

b. Memungkinkan pegawai untuk mendokumentasikan berbagai file ke

dalam portal KMS karena modul disimpan pada link-link URL di Intranet.

c. Forum-forum diskusi dan konsultasi untuk tanya jawab dengan para pakar.

Dalam forum tersebut, setiap pegawai dapat saling bertukar pengalaman

atau pandangan terhadap suatu isu melalui media yang sama.
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d. Mengidentifikasi dan melacak pegawai yang memiliki kompetensi dan

keahlian khusus agar dapat memberikan informasi dan saran sesuai dengan

keahlian yang dimilikinya. Hal ini ditujukan untuk membangun jaringan

sosial bagi relasi-relasi dengan minat dan keahlian yang serupa.

e. Para Kepala Bidang dapat mengelola modul-modul diklat dan membuat

forum diskusi dan konsultasi agar peluang pengembangan pengetahuan

lebih terbuka dan membuat evaluasi atas pengetahuan yang dipelajarinya.

f. Tools pendukung untuk memperoleh opini atau feedback dari pegawai

lain, mendaftarkan dan menginformasikan pengetahuan yang dimiliki

sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian pegawai dapat mengikuti

perkembangan pengetahuan terkini dari pegawai lain dalam portal.

Berikut adalah tampilan portal KMS Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta:

Gambar 2.7 Contoh Portal KMS Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

2.12.4. Contoh Portal KMS Kompas Gramedia (KG)

Portal KMS Kompas Gramedia (KG) adalah KMS yang dibuat untuk

memfasilitasi proses pembelajaran antar karyawan KG secara online dengan

alamat: http://km.kompasgramedia.com/. Berikut adalah tampilan portal KMS

KG:
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Gambar 2.8 Contoh Portal KMS Kompas Gramedia

Pada portal KMS KG ini terdapat beberapa menu, yaitu:

1. Headline News, adalah menu bagi karyawan untuk mengetahui berita

berita terbaru mengenai KG.

2. Calendar Event, adalah menu bagi karyawan untuk melihat even-even atau

acara-acara yang akan diadakan oleh KG.

3. K-Corner, merupakan menu bagi karyawan untuk membuat pengetahuan

yang bisa berguna bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang lain.

4. K-Forum, adalah menu bagi karyawan untuk saling berdiskusi mengenai

pengetahuan KG, hobi, even KG dan hal lainnya.

5. K-Gallery, merupakan menu yang menampilkan gambar-gambar yang

diambil dari acara yang diadakan KG.

6. Member Login, merupakan menu bagi karyawan untuk melakukan login

ataupun mendaftar jika belum.


