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Pendahuluan
Peningkatan pembangunan ekonomi untuk
meningkatkan organisasi
bergantung pada
keefektifan manajemen ilmu pengetahuan dan
teknologi. Adapun ilmu pengetahuan dan
teknologi diciptakan dari knowledge perorangan
yang harus dikelola agar menjadi knowledge
komunitas, yang akhirnya knowledge menjadi aset
komunitas. Knowledge merupakan pengalaman,
informasi tekstual, dan pendapat para pakar pada
bidangnya. Oleh karena itu, suatu organisasi akan
berkelanjutan apabila menggunakan informasi
atau pengalaman tersebut guna terciptanya
kompetensi organisasi itu sendiri. Disinilah
organisasi akan mempunyai kompetensi dalam
memproduksi produk dan jasa. Dengan demikian
organisasi tersebut dapat disebut sebagai sense
making.
Apabila knowledge tersebut dikelola dengan
efektif dan efisien maka akan terjadi suatu
konversi knowledge dari tacit ke tacit atau ke
explicit melalui sosialisasi, eksternalisasi,
internalisasi dan kombinasi. Era globalisasi yang
ditunjang oleh inovasi juga ditandai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang sangat pesat. Kemampuan suatu negara di
bidang iptek menjadi salah satu faktor daya saing
yang paling penting dewasa ini.
Kajian sistem inovasi nasional Indonesia
didasarkan pada pemahaman adanya saling
keterkaitan (linkages) diantara para aktor dalam
sistim inovasi nasional, dan bagaimana institusiinstitusi tersebut saling terkait sebagai elemen dari
suatu sistem yang kolektif dalam kreasi
pengetahuan
dan
teknologi,
difusi
dan
pemanfaatannya adalah instrumen yang krusial
dalam memperbaiki kinerja inovatif nasional.
==============
*) makalah yang disampaikan pada Seminar
Nasional Inovasi Teknologi-BSI: Jakarta , BSI
Jatiwaringin 18 Mei 2011.
Pemahaman kondisi pengelolaan pengetahuan
(knowledge management) pada klaster industri di
suatu daerah menjadi bagian tidak terpisahkan

dalam mengkaji kondisi sistem inovasi dan pada
gilirannya dapat dimanfaatkan untuk membangun
atau menciptakan iklim dalam mendorong
terciptanya knowledge management pada klaster
industri.
Kemampuan Organisasi dalam Penyerapan
dan Penerapan Iptek:
Teknologi mengandung dua dimensi
utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya,
yakni ilmu pengetahuan (science) dan rekayasa
(engineering).
Perwujudan dari teknologi dapat berupa teknik,
metode, cara produksi, serta peralatan atau mesin
yang dipergunakan dalam suatu proses produksi.
Secara konkret, teknologi memiliki empat
komponen penting, yakni perangkat teknis
(technoware), perangkat manusia (humanware),
perangkat informasi (infoware), dan perangkat
organisasi (orgaware). Oleh karena itu,
kemampuan
sebuah
organisasi
dalam
penyerapan/penerapan teknologi dapat dikaitkan
dengan tingkat perkembangan dari keempat
komponen teknologi tersebut di dalam
perusahaan/organisasi tersebut.
Seperti yang dapat dikutip dari Gauthama (1999),
keempat komponen tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
- perangkat manusia (SDM), yakni
penguasaan
ilmu
pengetahuan,
keterampilan, sikap, perilaku serta etos
kerja;
- perangkat teknis, antara lain mesin dan
peralatan yang diciptakan/direncanakan
untuk peningkatan nilai tambah atau
produktivitas;
- perangkat
organisasi
yang
memungkinkan terjadinya peningkatan
kinerja dan produktivitas terhadap
organisasi ;
- perangkat informasi dan pengetahuan
yang berkaitan dengan teknologi yang
diterapkan, antara lain yang menyangkut
data dasar (database), yang dapat
digunakan
untuk
mengoptimalkan
pencapaian
tujuan
dan
sasaran
pemanfaatan pengetahuan dan teknologi.
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Untuk penerapannya di dalam suatu
organisasi komponen pertama dapat dilihat dalam
dua aspek, yakni keterampilan dan pendidikan
formal yang dimiliki pengusaha dan karyawannya.
Penguatan Sistem Inovasi dalam Rangka
Peningkatan Organisasi.
Pengertian inovasi dalam arti sempit adalah
suatu usaha mencari invensi (penemuan) sehingga
bermanfaat, dipakai oleh pengguna.
Inovasi dapat pula mencakup ruang lingkup yang
luas di luar kegiatan-kegiatan formal litbang
sehingga termasuk didalamnya : 1) perbaikan
terus menerus baik mutu maupun desain produk,
2) perubahan dalam praktik manajemen dan
bentuk organisasi, 3) kreativitas dalam pemasaran
dan modifikasi proses produksi yang dapat
menurunkan harga, 4) meningkatkan efisiensi dan
menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.
Michael Porter menyebutkan bahwa sumbersumber paling penting yang berkontribusi
terhadap kemakmuran bukanlah faktor-faktor
warisan (inheritance) tapi diciptakan (created).
Kemakmuran tersebut ditentukan oleh tingginya
daya saing sebagai akibat tingginya kapasitas
inovasi. Kapasitas inovasi (innovation capacity)
akan ditentukan oleh adanya fungsi yang efektif
saling keterkaitan secara sistemik dan komunikasi
interaktif antar aktor inovasi. Jadi, daya saing
suatu industri daerah, dan/atau suatu bangsa
berkaitan langsung dengan kapasitas inovasinya.
Secara singkat dari hasil penelitian ini diuraikan
konsep teoretis sistem inovasi pada klaster
industri di beberapa daerah dengan menggunakan

kerangka “berlian” dari Michael Porter tentang
faktor-faktor penentu daya saing dan interaksi di
antara faktor-faktor tersebut.
Hasil studi menunjukkan bahwa saling
keterkaitan antar unsur sistem inovasi di beberapa
daerah masih rendah. Pada sisi lain, para aktor
unsur sistem inovasi terutama Pemda juga telah
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
interaksi tersebut melalui berbagai program yang
berkelanjutan seperti melalui penguatan interaksi
antar industri mikro, kecil dan menengah (IMKM)
dalam suatu sentra melalui terciptanya efisiensi
perdagangan (trading efficiency). Namun tujuan
klaster industri atau “sentra” sebagai suatu
jejaring pengetahuan ( knowledge network) masih
dalam skala yang tidak signifikan. Pertukaran
pengetahuan dalam jejaring ini merupakan inti
dari suatu pengembangan klaster industri.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa
sebagian besar responden dan aktor sistem inovasi
yang
diwawancarai
belum
mempunyai
pemahaman yang baik tentang konsep “inovasi”.
Sebagai akibatnya, evaluasi terhadap program
pengembangan “sentra” IMKM yang dianggap
sebagai klaster industri menjadi sulit dilakukan.
Hal ini menyebabkan para aktor atau pelaku lokal
tidak mengetahui apakah suatu klaster atau sentra
sudah berfungsi secara efektif atau tidak – sampai
sejauh mana telah terjadi efisiensi kolektif yang
dapat tercipta dari dua jenis pertukaran atau
jejaring yaitu jejaring perdagangan (trade
network) dan lebih penting lagi pertukaran
pengetahuan karena adanya jejaring pengetahuan
(knowledge network) di sentra-sentra yang ada

Kemakmuran

Daya Saing /
Produktivitas

Kapasitas Inovasi
Gambar I . Pertumbuhan Inovasi dan Produktivitas
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Kemakmuran

Daya Saing/
Produktivitas

Kapasitas Inovasi

Sistem Inovasi
Gambar 2 Sistem Inovasi dan Daya Saing

Kerangka Pemikiran
Sistem Inovasi dan Klaster Industri
Adalah lebih mudah untuk menelusuri
perjalanan dan pengalaman suatu lembaga litbang,
universitas, perusahaan, dan lembaga-lembaga
pelatihan teknis daripada memahami perubahan
atau perkembangan interaksi di antara mereka.
Menurut Lundvall (2003), interaksi satu sama lain
lembaga-lembaga formal atau elemen-elemen dari
sistem inovasi menjadi sangat penting dalam
memahami berfungsinya sistem inovasi. Lundval
lebih lanjut mengemukakan bahwa tujuan suatu
analisis komprehensif suatu sistem inovasi antara
lain dimaksudkan untuk dapat memahami
bagaimana perbedaan-perbedaan internasional
baik dilihat dari infrastruktur teknologi fisik dan
pengaruh
perilaku
luaran-luaran
inovasi
(Lundvall, 2003:7).
Sistem inovasi nasional dan sistem
inovasi
regional
mempunyai
mempunyai
karakteristek dasar yang sama, yakni memberikan
penekanan pada interaksi dan interdependensi
antar elemen dari suatu sitem inovasi itu sendiri
dan terhadap dampak kinerja inovasi sebagai
akibat dari berjalannya saling keterkaitan tersebut.

Berangkat dari konsep interdependensi
tersebut, maka pemahaman sistem inovasi pada
suatu klaster industri di suatu daerah mengungkap
berbagai aspek penting bukan hanya dalam
mengidentifikasi kondisi saat ini tetapi lebih
penting lagi adalah dalam memahami faktorfaktor penyebab kondisi. Faktor-faktor penyebab
ini menjadi masukan penting bagi para aktor
sistem inovasi baik dalam mengambil keputusan
untuk mengembangkan suatu klaster yang
dianggap prospektif atau mengalihkan perhatian
dari suatu klaster yang kurang mempunyai
prospektif. Pilihan-pilihan tersebut perlu diambil
dalam rangka alokasi sumber daya yang terbatas
secara optimal.
Dengan demikian analisis suatu sistem
inovasi pada klaster industri haruslah dilakukan
dengan metodologi yang baku dan teruji untuk
meyakinkan hasil yang dapat dipercaya sehingga
keputusan
yang
diambil
dengan
mempertimbangkan hasil analisis tersebut dapat
dipertanggungjawabkan terutama secara ilmiah.
Salah satu kerangka kerja untuk menganalisis
suatu sistem inovasi pada klaster industri adalah
seperti yang dikembangkan oleh Michael Porter
seperti dapat dilihat pada Peraga 1 dan Peraga 2
berikut.
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Context for
Firm Strategy
Rivalry

Government

Institutions
for
Collaboration/

x A local context that
encourages investment
and sustained
upgrading
o Eg. IP protection
x Open and vigorous
competition among
locally based rivals

Factor (Input)
Conditions

x High quality, specialized inputs
available to firms
o Human resources
o Capital resources
o Physical infrastructure
o Administrative infrastructure
o Information infrastructure
o Scientific and technological
infrastructure
o Natural resources

Demand
Conditions
x A core of sophisticated
and demanding local
customer(s)
x Unusual local demand
in specialized segment
that can be served
nationally and globally
x Customer needs that
anticipate those

Related
Supportin

x Availability of capable,
locally based suppliers and
firms in related fields
x Presence of clusters instead
of isolated industries

Sumber: Porter, 2001:38

Diagram 1. Productivity and the Regional Business Environment
Kerangka kerja seperti dapat dilihat pada
Peraga 1 menunjukkan bahwa daya saing suatu
industri dapat dilihat dari fungsi saling keterkaitan
antar elemen sitem inovasi dalam hal ini tingkat
persaingan antar perusahaan (firm strategy
rivalry), kondisi permintaan atau pembeli
(demand conditions), keberadaan industri
pendukung terkait (related supporting industries),
dan kondisi inpur termasuk suplai berbagai
sumber daya (factor input conditions). Hasil
analisis atas faktor-faktor tersebut dapat
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dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu,
kategori yang menguntungkan (advantages) dan
kategori yang tidak menguntungkan atau
menghambat (disadvantages) seperti digambarkan
pada Peraga 2.
Kesederhanaan dan hasil analisis dari
kerangka kerja ini membuat berbagai Negara telah
menerapkannya dalam membantu menganalisis
daya saing suatu industri dan mengambil
kebijakan dalam mengembangkan suatu klaster
industri berdasarkan hasil kajian.
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Context for
Firm Strategy
Rivalry

Factor (Input)
Conditions

Advantages, Eg.
x High levels of university R&D
investment
x Numerous specialized training
institutions
x Large pool of scientists,
engineers, and technicians
Disadvantages, Eg...
x Declining corporate R&D
x Old physical infrastructure
x Challenging environment for
entrepreneurship

Advantages, Eg.
x Emerging tech.
focused coys
x Manufacturing has
stabilized
Disadvantages, Eg.
x Low levels of
collaboration within
the cluster

Demand
Conditions
Advantages, Eg.
x Number of population
with increasing purch.
power
Disadvantages, Eg.
x Infrequent contact and
learning from local
customers
x Local demand not
perceived to be an
advantage

Related
Supportin
Advantages, Eg.
x Traditional clusters have established
suppliers, legal firms, etc.
Disadvantages, Eg.
x Emerging clusters have relatively
weak local supporting organizations

Sumber: Porter, 2001:40

Peraga 2. Regional Competitive Position
Kondisi klaster pada Peraga 2, misalnya
adalah hasil analisis Porter terhadap daya saing
suatu klaster indusri di Pittsburgh Amerika
Serikat. Dengan informasi tersebut, pengambil
kebijakan baik di sektor pemerintah maupun
sektor swasta dapat mengambil strategi yang
diperlukan dalam merespons atau memanfaatkan
kondisi tersebut. Hasil analisis juga dapat
dipergunakan untuk memutuskan klaster industri
mana yang perlu mendapat prioritas untuk
diakselerasi atau bahkan dibangun. Kualitas
interaksi antar elemen daya saing tersebut akan
sangat dipengaruhi oleh kualitas dan prakter
knowledge management pada klaster industri.

Dalam suatu organizational learning
dimungkinkan terjadinya suatu knowledge baru
karena terjadinya forum atau linkage antara
industri, masyarakat/LSM, litbang dan universitas
sehingga terjadi proses sosialisasi dari tacit ke
tacit. Selain itu juga terjadi proses articulation,
yaitu konversi dari tacit ke explicit dan proses
internalization yaitu konversi dari explicit ke tacit.
Apabila setiap waktu dapat tercipta knowledge
baru dari proses tersebut di atas, maka akan terjadi
inovasi yang terus menerus/kontinyu juga. Hal
ini akan membangun tercitanya keuntungan
kompetitif
yang
berlanjut
(sustainable
competitive advantage) berarti terjadi daya saing
yang berlanjut.

SUSTAINABLE
COMPETITIVE ADVANTAGE

CONTINUOUS INNOVATION

NEW KNOWLEDGE

TACIT
KNOWLEDGE

ARTICULATION
INTERNALIZATION

EXPLICIT
KNOWLEDGE

Organizational Learning
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Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge
Management)
Kemampuan suatu negara di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu
faktor daya saing yang paling penting dewasa ini.
Menyadari akan persaingan yang semakin berat,
maka diperlukan suatu perubahan paradigma dari
yang semula mengandalkan pada resource-based
competitiveness
menjadi
knowledge-based
competitiveness. Konsep yang pertama bertumpu
pada keunggulan sumberdaya alam, lokasi dan
kondisi geografis. Sebaliknya konsep yang
terakhir bertumpu pada ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) serta pengembangan SDM. Di
sinilah peran pendidikan dan ilmu pengetahuan
menjadi amat krusial. Bangsa-bangsa bersaing
dengan menggunakan “otak” ketimbang “otot”.
Kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan
sistem pendidikan yang baik dan mengembangkan
pengetahuan serta keterampilan tenaga kerjanya
menjadi sangat vital dalam memenangkan
persaingan global.
Dalam buku yang ditulis oleh Nonaka (2000),
disampaikan ringkasan gagasan yang mendasari
pengertian pengetahuan : (1). Pengetahuan
merupakan justified true believe; (2). Pengetahuan
merupakan sesuatu yang eksplisit sekaligus
terbatinkan (tacit); (3). Penciptaan pengetahuan
secara efektif bergantung pada konteks yang
memungkinkan terjadinya penciptaan tersebut;
(4). Penciptaan pengetahuan melibatkan lima
langkah utama yaitu: a). berbagi pengetahuan
terbatinkan (tacit), b) menciptakan konsep, c).
membenarkan konsep, d). membangun prototype,
dan e). melakukan penyebaran pengetahuan.
Dalam kerangka berpikir ini, knowledge tidak
akan
diterjemahkan
langsung
menjadi
pengetahuan, karena pengertian knowledge itu
sendiri masih diperdebatkan. Jadi knowledge
bukan hanya pengetahuan, Thomas Davenport dan
Laurence Prusak mendefinisikan knowledge
sebagai berikut:
“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.
Knowledge dapat dibagi dalam dua kategori :
tacit dan explicit, kategori tersebut dapat dibagi
lagi dalam berbagai jenis. Setiap kategori terdiri
dari berbagai komponen seperti intuisi,
pengalaman, kebenaran lapangan, pertimbangan,
nilai, asumsi, kepercayaan, dan inteligensia. Tacit
knowledge adalah pengetahuan khusus dalam
konteks pribadi/personal yang sulit untuk
diformalkan, komponen tacit dikembangkan
melalui proses trial and error.
Explicit
knowledge adalah komponen knowledge yang
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dapat dimodifikasi dan ditransmisikan dalam
bahasa yang sistemik dan formal
berupa
dokumen, database, web, email, peta dan
sebagainya.
Knowledge management secara luas diartikan
sebagai “ pengelola atau manajemen dari
knowledge organisasi untuk menciptakan nilai
bisnis dan membangun daya saing”. Pengeloaan
pengetahuan
mampu
untuk
menciptakan,
mengkomunikaskan
dan
mengaplikasikan
pengetahuan ke segala macam kegiatan bisnis
untuk pencapaian tujuan bisnis.
Pengertian lain bahwa knowledge management
sebagai kemampuan untuk menciptakan dan
mempertahankan peningkatan nilai dari inti
kompetensi bisnis.
Amrit Tiwana dengan bukunya yang berjudul
“the knowledge management toolkit: practical
techniques for building a knowledge management
system” (Prentice Hall, 2000) tidak memberikan
jawaban dari pertanyaan yang generic, tetapi
memberi petunjuk praktis untuk menghubungkan
knowledge management dengan strategi bisnis.
Perusahaan dengan tingkat nilai pasar yang tinggi
sebenarnya
merupakan
perusahaan
yang
mempunyai aset yang tidak terlihat (intangible
assets), yaitu modal intelektual. Modal intelektual
merupakan aset yang tidak dapat diukur tetapi
digunakan
perusahaan
demi
keuntungan
perusahaan untuk mengeksploitasi aset yang tidak
terlihat (intangible assets) menjadi lebih penting
dari pada kemampuan mereka untuk investasi dan
mengelola aset fisik mereka. Karena itu
perusahaan yang sukses dalam meningkatkan daya
saingnya dicirikan pada kemampuan mereka
untuk
secara
konsisten
mengembangkan
knowledge baru, yang disebarluaskan secara cepat
dan dikaitkan dengan produk atau jasa baru. Jadi,
knowledge inilah yang akan mengembangkan
inovasi produk, proses atau jasa. Sehingga
perusahaan yang sukses terletak pada kaitannya
secara mendalam dengan sistem intelektual.
Beberapa perusahaan mencoba melakukan
pengelolaan pengetahuan atau knowledge
management agar dapat bersaing secara efektif di
pasar yang sangat kompetitif dan kejam.
Perusahaan-perusahaan tersebut mengaplikasikan
aspek strategi dan desain dari strategi KM.

Permasalahan dalam Pengembangan
Pengetahuan
SDM dan Iptek merupakan dua komponen
yang tidak bisa dipisahkan, dimana SDM sangat
dibutuhkan untuk pengembangan pengetahuan
atau penyerapan teknologi. Artinya, agar IMKM
bisa mengembangkan teknologi sendiri, harus ada
keterampilan dan kemampuan tenaga kerja dan
pengusaha IMKM untuk menyerap pengetahuan
dan teknologi.
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Menurut
catatan
dari
DEPERINDAG,
permasalahan dalam penerapan/pengembangan
iptek di IMKM dapat dikelompokkan dalam dua
kategori, yakni masalah-masalah internal (yang
dapat dipengaruhi oleh pengusaha) dan masalahmasalah eksternal bagi pengusaha adalah given).
Masalah-masalah internal antara lain adalah :
1. kesadaran dan kemauan pengusaha untuk
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
tepat guna di perusahaan masih sangat
terbatas,
2. keterbatasan modal untuk melakukan
perbaikan/peningkatan teknologi,
3. kurangnya kemampuan pengusaha untuk
memanfaatkan peluang usaha,
4. lemahnya akses dan terbatasnya informasi
tentang sumber teknologi dan pengetahuan
tertentu.
Sedangkan masalah-masalah eksternal adalah
sebagai berikut:
1. sebagian besar hasil litbang yang ada hingga
saat ini bukan yang diperlukan oleh IMKM,
2. proses alih teknologi kepada IMKM belum
optimal, antara lain keterbatasan tenaga
pendamping di lapangan,
3. publikasi hasil-hasil litbang masih terbatas
dan penyebarannya belum menjangkau
IMKM di seluruh wilayah,
4. skim pembiayaan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
termasuk
pembelian mesin-mesin baru untuk IMKM
masih terbatas misalnya sistem leasing dan
sewa beli mesin/peralatan di satu pihak
masih terbatas, dan di pihak lain belum
banyak dimanfaatkan oleh IMKM karena
tidak kompetitif.

Implementasi KM pada Organisasi
Dari
studi
organisasi
pada
suatu
perusahaan/organisasi
menunjukkan
bahwa
organisasi menciptakan dan menggunakan
informasi dalam tiga tahapan, yaitu:
1. perusahaan/organisasi
mengintepretasikan
informasi
tentang
lingkungan
untuk
mendapatkan arti tentang apa yang terjadi
dan
apa
yang
dikerjakan
perusahaan/organisasi tersebut;
2.
mereka menciptakan knowledge baru
dengan
mengkonversikan
dan
mengkombinasikan
kepakaran
dan
pengetahuan (know-how) dari karyawannya
agar dapat belajar dan berinovasi;
3. mereka memproses dan menganalisis
informasi untuk memilih dan commit
melakukan kegiatan yang sesuai dengan
tindakannya.
Hasil di lapangan yang dikumpulkan dari
perusahaan IMKM makanan dan minuman di

Jawa Tengah dan Jawa Barat menunjukkan profil
perusahaan dan produk yang dihasilkan, termasuk
di dalamnya produk inovatif yang baru seperti :
rasa atau daya tahan. Proses produksinya
memungkinkan untuk menghasilkan produk yang
diinginkan pasar, meskipun mesin produksinya
masih sederhana. Pengetahuan di perusahaan juga
sudah dikelola dimana jumlahnya semakin
bertambah dan dapat digunakan untuk sense
making, yaitu menciptakan kredibilitas perusahaan
yang mampu melakukan perubahan atau
menciptakan produk baru yang dapat berdaya
saing. Dari kajian explicit knowledge yang
mungkin diperlukan oleh IMKM makanan dan
minuman ke Jawa Barat, Jawa Tengah serta
Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Labuan Bajo
di Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
menunjukkan hal-hal sebagai berikut : secara
umum
- knowledge sharing di sebagian besar IMKM
Jawa Barat masih didominasi oleh
commitment pribadi, bukan commitment
perusahaan;
- mempunyai rasa memiliki yang besar;
- visi perusahaan IMKM yang berbudaya
korporat (coorporate culture) belum
terbentuk;
- sosialisasi knowledge yang dikembangkan
masih jarang dilakukan;
- eksternalisasi knowledge jarang dilakukan
atau malahan tidak terjadi karena perusahaan
IMKM ini tidak atau jarang memanfaatkan
pengambilan informasi dari luar;
- kombinasi antara dokumen satu dengan
dokumen lain dari knowledge yang
dikembangkan memang tersedia tetapi jarang
dilakukan, malahan banyak perubahan yang
tidak didokumentasikan dengan baik.
Kasus di Jawa Tengah : sudah terbentuk
knowledge sharing
yaitu ide pribadi sudah
menjadi ide perusahaan. Ide untuk perubahan
yang terjadi di perusahaan akan menjadi aset
perusahaan. Sedangkan proses inovasi sudah
berjalan untuk mendukung perusahaan berdaya
saing, termasuk sudah sering dilakukan
sosialisasi,
eksternalisasi,
kombinasi
dan
internalissi dari knowledge.
Hasil survai di Ruteng, Manggarai dan Labuan
Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
adalah : Perkembangan produksi jambu mete yang
dikembangkan melalui proyek International Fund
for Agricultural Development (IFAD) mulai
produksi tahun 2004, namun tidak dapat
dipungkiri bahwa masih banyak kebun yang
belum berproduksi sesuai dengan yang
diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya
pengetahuan pemeliharaan kebun, pemupukan,
pemangkasan maupun pembersihan kebun. Untuk
meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan
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pengetahuan di kelompok tani maka dilakukan
knowledge sharing melalui konsultan dalam
proyek IFAD. Dalam melakukan konsultasi atau
pembimbingan mereka juga melakukan pelatihan
penanaman dan pengolahan paska panen dengan
magang kerja di Demak-Jawa Tengah. Mereka
tidak saja memberikan bimbingan dalam paska
panen, tetapi juga cara bertanam dan pola tanam
dengan mengenakan pola intercrop yaitu :
penanaman dan jenis tanaman sela. Sehingga
sambil menunggu tanaman pokok tersebut dapat
dipanen, mereka terjamin ketersediaan bahan
pangan dan dapat memberikan tambahan
penghasilan sehari-hari.
Kasus di sentra Industri Kecil (IK) logam : untuk
menembus pasar atau mengembangkan pasarnya
untuk komponen dan spare parts, baik di pasar
bebas maupun lewat keterkaitan produksi dalam
bentuk subcontracting dengan industri menengah
(IM) atau perusahaan multinasional atau industri
besar (IB) diperlukan penguasaan pengetahuan
dan teknologi. Dari survai menunjukkan bahwa
keterbatasan penguasaan pengetahuan dan
teknologi seperti: kurangnya mesin dari tipe yang
dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi dan kualitas produk, tidak menduduki
posisi teratas sebagai masalah utama. Hasil survai
di sentra Tegal menunjukkan bahwa keterbatasan
teknologi menduduki posisi ke dua setelah
masalah permodalan. Berbeda dengan kasus di
dua sentra di Jatim tersebut yang masalah
teknologi berada pada posisi ke empat, besar
kemungkinan karena sebagian besar dari jumlah
pengusaha di sentra Tegal tersebut yang masuk
sampel penelitian melakukan subcontracting
dengan perusahaan-perusahaan besar, maka
permasalahan teknologi lebih terasa, dibandingkan
pengusaha-pengusaha di Pasuruan dan Sidoarjo
yang kebanyakan menjual produknya langsung ke
pasar bebas.
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