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Abstract - Knowledge is an important asset, if managed properly it will be used to create innovation
and improve competitiveness. One way to gain knowledge is through formal education were held both
government and private. In addition, information technology is also regarded as a lever of excellence. Cloud
computing is an emerging technology and has the significant impact on the educational environment. But
there are several obstacles in the process of dissemination of knowledge through formal education, including
face-to-face time is limited, the competition in the classroom to get the best value, and yet growing
awareness for sharing knowledge, causing existing and valuable knowledge lost. This study used qualitative
methods and aims to implement knowledge management using google docs, google docs is a cloud based
application. By using google docs the elements in knowledge management can be stored and disseminated to
create new knowledge or innovation.
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1.

PENDAHULUAN

Pengetahuan merupakan aset atau komoditi yang
penting bagi organisasi
[1] [2] [3] yang dapat
diproduksi sebagai hasil dari interaksi atau inovasi,
pengetahuan juga dapat memberikan kontribusi dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan [1].
Pengetahuan yang dikelolda dengan baik dapat
digunakan
untuk
menciptakan inovasi
dan
meningkatkan daya saing, beberapa upaya telah
dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas
sumber daya manusia diantaranya dengan program
pemerintah yang mencanangkan wajib belajar
tahun serta kurikulum baru pada tahun 2013 dan
menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh
(universitas terbuka) untuk meningkatkan daya
jangkau dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi
semua warga negara Indonesia.
Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan
adalah dengan mengikuti pendidikan formal, namun
pendidikan formal memiliki waktu tatap muka yang
terbatas, adanya persaingan dalam kelas untuk
mendapatkan nlai terbaik dan belum tumbuhnya
kesadaran untuk saling berbagi pengetahuan membuat
proses penyebaran dan penyerapan pengetahuan
menjadi terhambat. Selain itu ledakan konten,
informasi dan pengetahuan yang disebabkan oleh
pesatnya pertumbuhan internet
menyebabkan
hilangnya informasi dan kontrol pengetahuan [4].
Sedangkan [5] menyatakan bahwa ketergantungan
pada satu orang yang menguasai bidang yang spesifik

sangat tinggi sehingga aset pengetahuan tidak dapat
dieksplorasi. Oleh karena itu diperlukan suatu
penerapan manajemen pengetahuan (Knowledge
Management) sehingga pengetahuan yang telah ada
dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga dapat
menghasilkan suatu pengetahuan atau inovasi baru.
Disamping pengetahuan, teknologi informasi juga
dipandang sebagai pengungkit keunggulan kompetitif,
sehingga banyak perusahaan yang menanamkan
investasi dalam jumlah besar dibidang teknologi
informasi [6]. Perkembangan teknologi saat ini
menyajikan cara baru untuk berbagi informasi dan
pengetahuan [7], cloud computing merupakan
teknologi yang sedang berkembang dan telah menarik
banyak perhatian serta mempunyai dampak yang
signifikan pada lingkungan pendidikan, cloud
computing adalah alternatif yang sangat baik untuk
lembaga pendidikan dalam menoperasikan sistem
informasi secara efektif [8].
Cloud computing dapat membantu pendidik dengan
banyak cara dengan anggaran yang terbatas, cloud
menyediakan layanan dan penyimpanan melalui
internet berupa memori, pengolahan data, bandwidth,
dan aplikasi untuk pengajar dan mahasiswa [9]. Saat
ini banyak sekali tool yang dapat digunakan untuk
menerapkan knowledge management baik yang
berbayar maupun yang tidak berbayar, salah satu
alternatif yang dapat digunakan untuk implementasi
knowledge management adalah dengan menggunakan
google drive yang merupakan layanan berbasis cloud
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computing. Dengan metode ini, perangkat lunak tidak
perlu diinstall karena program dijalankan melalui
internet dan file disimpan di internet.
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan
teknologi cloud computing khususnya layanan sumber
daya perangkat lunak (software as a Service) untuk
mendukung manajemen pengetahuan dalam proses
belajar mengajar.
2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Knowledge
Knowledge adalah produk dari organisasi dan
penalaran sistematis yang diterapkan pada data dan
informasi, pada umumnya jenis dan bentuk
pengetahuan dapat dibedakan menjadi tacit
knowledge dan explicit knowledge [1]. Tacit
knowledge sulit diartikulasikan, pengetahuan tersebut
tertanam dalam pengalaman individu dan melibatkan
faktor-faktor tak berwujud
seperti
keyakinan
pribadi, perspektif, insting, dan nilai-nilai. Tacit
knowledge terdiri dari komponen kognitif dan
teknis, tacit knowledge merupakan dasar bagi
persaingan organisasi yang menguntungkan, sekali
tacit knowledge dikenalkan atau didefinisikan maka
akan menjadi nilai yang sangat berharga bagi

organisasi karena tacit knowledge merupkan aset
yang unik dan sulit untuk ditiru.
Pengetahuan yang dapat dengan mudah dikenali
dimanakan explicit knowledge, dalam arti bahwa
pengetahuan tersebut dapat dikodifikasikan [10].
Explicit knowledge biasanya tersimpan dalam bentuk
dokumen, database, website, email, dan sebagainya.
Explicit knowledge terdiri dari apapun yang dapat
dikodifikasi, didokumentasikan, dan disimpan,
menghasilkan akumulasi dari pengalaman organisasi
yang tersimpan dalam bentuk yang mudah dibaca,
diakses, dan ditiru.
Transfer pengetahuan dalam sebuah organisasi dapat
terjadi ketika anggota organisasi melewati tacit
knowledge dan explicit knowledge satu sama lain,
teknologi informasi membantu proses transfer
knowledge
dengan
menyediakan
knowledge
repository dan metode untuk menangkap dan
mendapatkan kembali pengetahuan. Nonaka dan
Takeuchi (1995) mengusulkan empat mode konversi
pengetahuan seperti yang terlihat pada gambar 1.
yang dikenal sebagai model SECI, yaitu
Socialization, Externalization, Combination dan
Internalization [4].

Gambar 1. Mode Konversi Pengetahuan

a. Socialization adalah proses berbagi pengalaman
sehingga menciptakan pengetahuan tacit seperti
model
mental
dan
keterampilan
teknis.
Pengetahuan tacit dapat diperoleh tanpa
menggunakan bahasa melalui observasi, imitasi,
dan praktek.
b. Eksternalisasi adalah proses mengartikulasikan
pengetahuan tacit dalam bentuk konsep eksplisit.
Mengambil bentuk metafora, analogi, konsep,
hipotesis, atau model.
c. Kombinasi adalah proses sistematisasi konsep
kedalam sistem pengetahuan dari pengetahuan
eksplisit terpisah untuk pengetahuan eksplisit
sistematik, proses ini dapat menghasilkan
pengetahuan baru.
d. Internalisasi adalah proses konversi pengetahuan
eksplisit menjadi pengetahuan tacit dan berkaitan
erat dengan learning by doing.
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2.2. Knowledge Management
Knowledge management bukanlah hal yang baru,
knowledge
management
melibatkan
akuisisi,
penyimpanan, pencarian, aplikasi, pembangkitan, dan
review terhadap aset pengetahuan sebuah organisasi
dengan cara yang terkontrol [10] dimana tujuan
akhirnya adalah untuk berbagi pengetahuan diantara
anggota organisasi. Knowledge management menjadi
penting karena pengetahuan merupakan faktor
kompetitif bagi individu, perusahaan, dan bangsa [11].
Terdapat dua aspek utama dalam knowledge
management yaitu manajemen informasi dan
manajeman orang. Manajemen informasi dihubungkan
dengan objek yang diidentifikasikan dan ditangani
oleh sistem informasi, sedangkan manajemen orang
pada dasarnya adalah mengelola tacit knowledge yang
menetap dalam benak seseorang.
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Teknologi yang ada saat ini dapat digunakan untuk
menerapkan keempat unsur yang harus ada dalam
knowledge management sistem. Gambar 2.
memperlihatkan unsur-unsur yang harus ada

dalam knowledge management, unsur-unsur tersebut
yaitu knowledge creatin and capture, knowledge
sharing and enrichment, information storage and
retrieval, dan knowledge dissemination [1].

Gambar 2. Unsur Knowledge Management

Unsur pertama dari knowledge management adalah
menangkap
dan
menciptakan
pengetahuan.
Pengetahuan dapat ditangkap dengan berbagai cara,
pengetahuan dari luar organisasi dapat diakses melalui
publikasi, website, email, dan internet. Pengetahuan
eksplisit dari dalam organisasi dapat ditangkap dalam
berbagai bentuk seperti laporan, catatan rapat, salinan
memo, dll. Sedangkan pengetahuan tacit dapat
diperoleh melalui diskusi, pertemuan-pertemuan, dan
seminar.

pihak kepada pihak lain. Kegiatan berbagi
pengetahuan dapat ditingkatkan melalui penerapan
teknologi tepat guna, operasi dan sistem yang dapat
merangsang kolaborasi, memfasilitasi proses berbagi,
dan
menghargai orang-orang yang berbagi
pengetahuan serta individu yang benar-benar
memanfaatkan pengetahuan yang telah dibagikan.

Kreativitas dan inovasi adalah dua hal yang dapat
menentukan daya saing sebuah organisasi, membuat
organisasi lebih produktif dan kompetitif. Melalui
kreativitas dan inovasi maka pengetahuan baru dapat
dihasilkan, setelah pengetahuan baru dapat dihasilkan
maka pengetahuan tersebut perlu ditangkap sehingga
dapat dimanfaatkan. Salah satu tujuan utama
knowledge
management
adalah
menangkap
pengetahuan yang dihasilkan selama interaksi antara
orang-orang dalam organisasi tersebut.

Unsur ketiga dari knowledge management adalah
penyimpanan dan pengambilan informasi. Organisasi
harus memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh
atau dibagikan mudah diakses oleh orang lain. Hal ini
dapat dilakukkan dengan menyimpan informasi
dilokasi terpusat dengan ketentuan yang memadai
untuk memudahkan pengambilan pengetahuan.
Beberapa pilihan dapat digunakan untuk menyimpan
informasi yang telah ditangkap atau dibagikan,
misalnya dalam direktori jaringan lokal, database,
email atau website. Dengan dukungan teknologi cloud
computing maka unsur proses penyimpanan dan
pengambilan informasi semakin dimudahkan.

Unsur kedua adalah knowledge sharing and
enrichment, unsur ini mengacu pada kegiatan yang
berhubungan dengan aliran pengetahuan dari satu

Unsur ke empat adalah penyebaran pengetahuan.
Pengetahuan akan tetap terbatas apabila tidak
disebarkan, penyebarluasan pengetahuan yang efektif
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akan membutuhkan transformasi pengetahuan tacit
yang sangat individual menjadi pengetahuan eksplisit
yang dapat dibagikan secara lebih luas. Publikasi,
presentasi, website dan perpustakaan adalah bentuk
yang paling jelas dari penyebaran pengetahuan,
partisipasi dalam jaringan eksternal, membangun
kemitraan dengan organisasi lain, dan menciptakan
pusat-pusat pengetahuan juga merupakan cara yang
efektif untuk menyebarkan pengetahuan.
2.3. Cloud Computing
Teknologi internet telah memicu sumber daya
komputasi menjadi lebih murah dan lebih powerfull,
tren teknologi ini telah memunculkan teknologi baru
yang dinamakan cloud computing. Dalam cloud
computing, sumber daya disediakan sebagai utilitas
umum yang dapat disewa oleh user melalui internet
sesuai dengan kebutuhan [12], hal ini tentunya
menguntungkan dalam membuat inovasi dan
mengurangi biaya [13].
Cloud itu sendiri adalah satu set hardware, jaringan,
penyimpanan, layanan,
dan
interface
yang
memungkinkan pengiriman komputasi sebagai

layanan [14]. Beberapa keuntungan cloud computing
adalah tidak memerlukan peralatan berkualitas tinggi
dan
mudah digunakan,
menyediakan pusat
penyimpanan data yang aman dan dapat diandalkan,
menghilangkan atau mengurangi kebutuhan instalasi
dan pemeliharaan aplikasi pada komputer lokal.
Cloud computing dapat dibedakan menjadi [9]:
a. Public Cloud, dijalankan oleh pihak ketiga
misalnya Google, Amazon, dan Microsoft. Public
cloud menyediakan layanan seperti penyimpanan
dan jaringan.
b. Private Cloud, dibangun oleh client (sebuah
perusahaan) dan menyediakan keamanan data dan
layanan yang berkualitas. Perusahaan tersebut
memiliki infrastruktur sendiri dan menyebar pada
data center perusahaan.
c. Hybrid Cloud, merupakan gabungan dari public
cloud dan private cloud, hybrid cloud
menyediakan fasilitas jaringan dan hardware
berdasarkan permintaan.

Gambar 3. Arsitektur Cloud Computing
Dilihat dari sisi layanan, cloud computing
menawarkan beberapa layanan [15] yaitu:
a. SaaS (Software as a Service)
Software as a service yaitu software yang
digunakan melalui internet dan atau digunakan
untuk berjalan dibelakang firewall di jaringan
area lokal atau komputer pribadi, model ini
menghilangkan kebutuhan untuk menginstall
dan menjalankan aplikasi pada komputer lokal
atau pribadi dan mengurangi biaya pembelian
perangkat lunak dengan harga sesuai dengan
kebutuhan.
b. PaaS (Platform as a Service)
Jenis komputasi ini menyediakan lingkungan
pengembangan sebagai
layanan
sehingga
konsumen dapat mengembangkan program
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buatan sendiri dengan menggunakan tools dari
provider dan mengirimkannya ke pengguna
melalui internet dan server, layanan ini juga
termasuk dukungan sistem operasi dan kerangka
pengembangan perangkat lunak . PaaS
merupakan jembatan antara Hardware dan
aplikasi.
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c.

IaaS (Infrastructure as a Service)
Lapisan ini merupakan lapisan tingkat yang
rendah, Infrastructure as
a
service
memberikan lingkungan virtualisasi platform
sebagai layanan yang mengacu pada penyediaan
sumber daya komputasi dasar seperti bandwidth
jaringan, siklus
CPU, dan penyimpanan.
Kadang-kadang IaaS juga disebut sebagai HaaS
(Hardware as a Service).

Karakter utama dari cloud computing adalah
virtualisasi, seperti virtualisasi sumber daya TI,
software, hardware, sistem operasi, dan sumber daya
penyimpanan dan mengelolanya dalam platform cloud
computing tanpa ada hubungan dengan platform fisik
[13], sehingga dapat menekan biaya investasi dibidang
teknologi informasi.
2.4. Google Docs
Google docs mulai diperkenalkan pada tahun 2006
yang dipicu oleh kemunculan teknologi cloud
computing. Google docs menyediakan aplikasi
perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja
(spreadsheets), formulir, dan presentasi yang berbasis
web, sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana
saja tanpa harus menginstall aplikasi di komputer
pribadi. Google docs juga menyediakan kapasitas
penyimpanan sebesar 5 GB secara gratis, syarat utama
untuk menggunakan google docs adalah harus
mempunyai akun di google dan terhubung dengan

internet.
Beberapa fitur yang disediakan dalam google docs
adalah kemudahan dalam membuat dokumen, upload
dokumen, dapat melihat berbagai jenis file tanpa harus
menginstall aplikasi di komputer pribadi, berbagi file
atau folder, google docs juga tersedia untuk perangkat
mobile.
Salah satu keuntungan terbesar dari beberapa fitur
yang ditawarkan oleh google docs adalah kemampuan
untuk berbagi dan berkolaborasi dokumen yang telah
dibuat secara real time dengan orang lain. Beberapa
kolaborator dapat bekerja pada dokumen dan waktu
yang sama. Dokumen dan informasi yang disimpan
dan dibuat dengan menggunakan google docs bersifat
privat, tidak ada yang dapat melihatnya kecuali orang
yang telah diberikan hak akses untuk melihat dan atau
untuk mengeditnya. Salah satu kunci keamanan adalah
tergantung pada password yang digunakan untuk login
pada akun google.
3.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk
mendapatkan informasi dasar tentang Knowledge
management dan Cloud computing melalui berbagai
buku, jurnal, maupun artikel yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti.

Identifikasi asalah:
Proses Berbagi Pengetahuan Terhambat, hilangnya informasi dan kontrol pengetahuan

Pendekatan:
Cloud Computing dan Knowledge Management

Tool: Google Docs

Hasil:
Pengetahuan dapat disimpan dan dan dapat dibagikan/dikontrol
Gambar 4. Kerangka Pemikiran

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tool yang digunakan untuk membantu menerapkan

knowledge management dalam penelitian ini adalah
google docs, dengan fasilitas yang disediakan oleh
google docs maka proses knowledge creation and
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capture, knowledge sharing and enrichment,
information storage and retrieval, dan knowledge
dissemination dapat diterapkan dalam pembelajaran.
Proses knowledge creation and capture dapat
dilaksanakan dengan cara brainstorming pada saat
tatap muka, sedangkan diluar tatap muka dapat
dilakukan dengan cara elektronik brainstorming.
Pelaksanaan brainstorming melalui google docs dapat
dilakukan dengan membagi mahasiswa menjadi
beberapa kelompok dan diberikan topik atau tema
tertentu untuk didiskusikan. Dengan menggunakan
fasilitas chatting maka proses diskusi dapat

dilaksanakan dimanapun tanpa harus berada satu
tempat yang sama, hasil diskusi dapat langsung dicatat
dan disimpan dengan menggunakan fasilitas pengolah
kata yang berbasis web.
Knowledge sharing and enrichment dapat dilakukan
dengan cara membagikan (dishare) dokumen yang
telah terbentuk dengan anggota kelompok untuk
didiskusikan kembali dan direvisi, sehingga dari ide
awal yang telah ada dapat dikembangkan lagi
dan menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih baik.
Dokumen yang telah dishare ke beberapa orang
dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Knowledge Sharing
Knowledge yang telah terbentuk akan tersimpan
dalam knowledge repository atau knowledge base
milik google dan dapat diakses kembali kapanpun
dan dimanapun selama terkoneksi dengan internet,
hal ini membuat dokumen atau file yang kita
miliki akan aman tanpa perlu khawatir kehilangan

file-file tersebut ketika hardisk yang kita miliki
mengalami kerusakan. File-file yang ada dapat
dikelola dan dikelompokan sesuai dengan kriteria
masing-masing knowledge seperti yang terlihat pada
gambar 6.

Gambar 6. Knowledge Repository
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Gambar 6 memperlihatkan file-file yang telah
disimpan dalam knwoledge base milik google
menggunakan google docs, jenis file yang disimpan
dapat berupa lembar kerja, pengolah kata, maupun
file yang berupa angket. Pemilik file pun dapat
langsung tampil dibagian owner, dan file yang
telah dimodifikasi dapat dilihat kapan dan siapa yang
memodifikasinya.
5.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada paper ini dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan
knowledge
management
yang
didukung oleh teknologi yang tepat akan
berdampak besar dalam menciptakan prosedur
penciptaan pengetahuan hingga penyebaran
pengetahuan
2. Google docs merupakan aplikasi yang berbasi
cloud yang menyediakan aplikasi perkantoran
seperti
pengolah
kata,
lembar
kerja
(spreadsheets), formulir, dan presentasi yang
berbasis web, sehingga dapat diakses kapan saja
dan dimana saja.
3. Dokumen yang telah di upload dalam google docs
akan langsung tersimpan dan dapat diorganisir
dengan baik, selama pengguna tidak menghapus
dokumen tersebut maka pengetahuan yang telah
ada tidak akan hilang dan dapat terus di transfer
ke orang lain, sehingga penyerapan pengetahuan
tidak lagi terhambat dan dapat dilakukan dengan
cepat.
4. Layanan yang disediakan Cloud computing dapat
menghilangkan atau mengurangi kebutuhan
instalasi dan pemeliharaan aplikasi pada
komputer lokal sehingga dapat mengurangi biaya
pengadaan software.
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan
mengembangkan suatu
metode
yang
dapat
menciptakan dan menumbuhkan budaya untuk saling
berbagi pengetahuan misalnya dengan membuat portal
diskusi untuk materi-materi tertentu.
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