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Abstract: Knowledge Management is a way of managing knowledge in an organization. 

Knowledge Management implementation includes four activities, namely the formation of 

habits, provision of a regulatory, technology utilization and alignment with change 

management strategies. This paper aims to determine the implementation of SIMANTU as 

Knowledge Management at the Ministry of PUPR for these four activities. The results show 

that SIMANTU has played an important role in the culture of sharing knowledge. There is 

knowledge sharing in the PUPR field, with the largest amount of knowledge sharing content 

coming from the housing finance sector. SIMANTU regulatory support is available through 

PUPR Ministerial Regulation Number 35/2016 on Information and Communication 

Technology Blueprints at the Ministry of PUPR and Decree of the head of BPSDM 

concerning the Knowledge Management System Management Team (SIMANTU) of the 

Ministry of PUPR. The use of the latest information technology features and concepts was 

able to bridge generation gap between the older generation and the younger generation. 

The availability of sources who master the PUPR technicalities is one of SIMANTU's 

advantages. However, the culture of sharing knowledge has not yet become one of the 

priority strategies for the Change Management of the Ministry of PUPR. Seeing the 

potential of SIMANTU, an effort is needed to improve the culture of sharing knowledge, 

through strengthening regulatory support and harmonizing Change Management policies at 

the Ministry of PUPR. 

Keywords: SIMANTU, the culture of sharing knowledge, Change Management 
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Pendahuluan 

Pengetahuan adalah aset yang sangat berharga bagi organisasi, karena dengan banyaknya 

pengetahuan, akan membuat kinerja organisasi meningkat melalui penciptaan keunggulan kompetitif 

berkelanjutan (Puryantini, Arfati, & Tjahjadi, 2017). Organisasi yang sukses adalah organisasi yang 

secara konsisten menciptakan pengetahuan baru, membaginya keseluruh organisasi, dan memastikan 

semua orang tahu akan teknologi baru dan hasilnya (Nonaka & Takeuchi dalam  Putri & Pangaribuan, 

2009). Untuk beradaptasi pada lingkungan yang tidak pasti, diperlukan pengelolaan atas pengetahuan 

yang ada, dimana dengan menggunakan konsep Knowledge Management, organisasi dapat lebih 

efektif dalam menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki (knowledge reuse) untuk meningkatkan 

kualitas proses pengambilan keputusan. Knowledge Management juga dapat berperan sebagai alat 

bantu dalam proses perubahan atau pun transformasi organisasi, melalui pembentukan budaya 

pembelajaran dalam suatu organisasi. 

“Knowledge Management merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan 
menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi 
peningkatan kinerja organisasi. Aktivitas dalam Knowledge Management meliputi upaya perolehan, 
penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan 
penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi (PerMen PAN dan RB No 
14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge 
Management)”. 

Knowledge Management sebagai aset penting harus dilakukan secara sistematis dengan 

kesadaran dari seluruh stakeholder untuk berkotribusi. Knowledge Management bukan hanya 

perangkat dan program tetapi merupakan budaya, yang memungkinkan SDM dalam organisasi 

produktif untuk termotivasi untuk terus belajar, menumbuhkembangkan pengetahuan dan mau berbagi 

pengetahuan yang dimiliki menjadi pengetahuan organisasi  (Widayanti, 2008, hal.45). Dengan 

semakin besarnya volume pengetahuan, maka perlu pengelolaan pengetahuan berbasis teknologi 

untuk pengelolaan pengetahuan dari saat perolehan pengetahuan hingga pemanfaatan ataupun 

penyempurnaan pengetahuan.  

Adanya Knowledge Management System sebagai sistem berbasis teknologi informasi, dapat 

mendukung penyebaran dan pengaksesan pengetahuan lebih efektif dan efisien, dikarenakan: a) 

Kemudahan penyimpanan, penelusuran, pemeliharaan serta penyebarluasan pengetahuan dalam 

bentuk digital; b) Kemudahan hak akes dari setiap pegawai terhadap pengetahuan yang sesuai dengan 

kepentingannya; c) interface yang dinamis memungkinkan untuk mendorong terbentuknya budaya 

saling berbagi pengetahuan; d) Berkerja secara kelompok (teamwork) mendorong setiap orang untuk 

bekerja bersama sama secara lebih baik dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas yang sedang 

dikerjakan; e) Menghilangkan atau memperkecil sekat birokrasi karena memungkinkan atasan atau 

pegawai berbagi pengetahuan kepada semua lapisan structural  (Putri & Pangaribuan, 2009, hal. 66-

67).  

Pada instansi pemerintah, implementasi Knowledge Management meliputi: a) pembentukan 

kebiasaan; b) dukungan peraturan; c) pemanfaatan teknologi; serta d) penyelarasan dengan strategi 

manajemen perubahan (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)),  
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SIMANTU atau Sistem Manajemen Pengetahuan, merupakan Knowledge Management yang 

berbasis sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. SIMANTU dibangun  

sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri PUPR No 35 Tahun 2016 tentang Cetak Biru Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di Kementerian PUPR, yang menekankan perlunya e-government pada 

instansi pemerintah untuk menyediakan ruang dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi 

dalam perumusan kebijakan negara  (Setiadi & Albaar Rubhasy, 2011, hal.7). Selanjutnya, SIMANTU 

yang memiliki alamat domain https://simantu.pu.go.id/, berkembang dengan melestarikan aset 

organisasi berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman operasional yang di miliki individu. 

SIMANTU membantu menghubungkan orang untuk membagi tacit knowledge dan pengalaman tanpa 

bertemu secara langsung, misalnya melalui alat seperti groupware atau melalui forum diskusi online, 

serta dapat membantu mengorganisasikan pengetahuan yang termodifikasi secara efisien melalui alat 

seperti penyimpanan pengetahuan dan portal, database, electronic bulletion board, dan sistem pakar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMANTU berperan sebagai portal penghubung antara seluruh pegawai Kementerian PUPR dan 

para ahli sesuai bidang, media sosial bagi ASN Kementerian PUPR untuk saling bertukar informasi 

pengetahuan bidang PUPR, dokumentasi modern tentang keilmuan yang ada di Kementerian PUPR 

(Library 3.0), serta sumber pengetahuan dan solusi atas semua permasalahan teknis dan non-teknis di 

Kementerian PUPR. Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 

SIMANTU sebagai Knowledge Management di Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Menteri 

PAN dan RB No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan 

(Knowledge Management). 

Analisa 

Peraturan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) merupakan regulasi yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah dalam melaksanakan Knowledge Management. 

Berdasarkan peraturan ini, tahap pengimplementasian Knowledge Management pada dasarnya 

mencakup 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: 

a. Pembentukan Kebiasaan 

Salah satu poin keberhasilan implementasi Knowledge Management adalah adanya kebiasaan 

untuk berbagi data dan pengetahuan. Kebiasaan ini akan menuntut pula adanya kebiasaan 

Gambar 1 Screenshoot Tampilan SIMANTU 

Sumber: simantu.pu.go.id 
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menggunakan data yang akurat dan menyimpan data yang dimiliki dengan rapi. Syarat pokok dalam 

pembentukan kebiasaan ini adalah dengan penetapan posisi data sebagai milik organisasi didukung 

adanya kesepakatan antar unit kerja yang terlibat. Untuk mengetahui sejaumana kebiasaan berbagi 

data dan pengetahuan pada SIMANTU, secara sederhana dapat dilihat dari data perbandingan jumlah 

konten pada SIMANTU setiap bulan pada tahun 2019 dan 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah konten SIMANTU hingga Bulan September 2020 berjumlah 774 konten, lebih sedikit dari 

tahun 2019 yang berjumlah 795 konten. Keseluruhan konten ini terbagi kedalam 10 bidang 

pengetahuan, yaitu Sumber Daya Air, Jalan Jembatan, Permukiman, Penyediaan Perumahan, Bina 

Konstruksi, Manajemen, Pengembangan Infrastruktur Wilayah (PIW), Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK), Pembiayaan Infrastruktur, serta Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2020, 

konten yang ada didominasi oleh Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebanyak 59,3% dari total konten. 

Hal ini menunjukkan bidang Pembiayaan Infrastruktur memiliki kebiasaan berbagi data dan 

pengetahuan lebih besar dibandingkan bidang yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbandingan Jumlah Konten SIMANTU 2019-2020  hingga bulan September 

Sumber: Bahan Tayang SIMANTU, 24 September 2020 

Sumber: Bahan Tayang SIMANTU, 24 September 2020 

Tabel 1. Jumlah Konten Per Bidang Hingga September 2020 
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Jumlah konten per bidang ini relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pegawai PUPR sekitar 

23.000 orang, terlebih di bulan September 2020, SIMANTU hanya terisi 40 konten baru. Penetapan 

posisi data organisasi dipertegas dengan Surat Keputusan Kepala BPSDM Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Tim Pengelola Sistem Manajemen Pengetahuan (SIMANTU) Kementerian PUPR. 

Berdasarkan peraturan ini, ditetapan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengarahan, 

pengaturan konten serta validasi atas isi konten per bidang, namun demikian belum seluruh tim terlibat 

aktif dalam membangun budaya untuk berbagi pengetahuan.  

Mengingat konten bidang PUPR yang sangat spesifik, SIMANTU membuka peluang untuk 

masyarakat ataupun perangkat daerah untuk meningkatkan pengetahuan bidang PUPR tanpa 

dikenakan biaya serta melakukan koontribusi dalam hal diskusi dengan para ahli saat terjadi 

permasalahan dalam hal pekerjaan yang dapat langsung di jawab oleh para pakar ahli sesuai bidang 

masing-masing. Oleh karena itu, perlu upaya lebih untuk mendorong kemauan segenap individu 

dalam organisasi untuk berbagi data dan pengetahuan, diantaranya melalui penyelarasan dengan 

agenda manajemen perubahan dalam organisasi. 

b. Dukungan peraturan  

SIMANTU didukung oleh regulasi berupa Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian PUPR, yang mengatur pelaksanaan 

e-governance dari setiap unit kerja di Kementerian PUPR sesuai tugas dan fungsinya, dalam hal ini 

adalah BPSDM yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pendidikan dan pelatihan. Pada 

pelaksanaannya, SIMANTU didukung dengan Surat Keputusan Kepala BPSDM Nomor 16 Tahun 

2020 tentang Tim Pengelola Sistem Manajemen Pengetahuan (SIMANTU) Kementerian PUPR, 

dimana tim pengelola terdiri dari tim pengarah, tim validator dan narasumber. Tim pengarah bertugas 

memberikan pengarahan tentang kebijakan umum Kementerian PUPR dalam hal pengelolaan 

SIMANTU. Tim validator bertugas melakukan validasi dan edit konten yang telah diunggah oleh 

kontributor, serta mengatur konten dalam menu fokus SIMANTU yang berisi konten di bidang keahlian 

Kementerian PUPR. Adapun narasumber bertugas memberikan penjelasan dan melakukan diskusi 

dengan pegawai sesuai keahlian pada bidang ilmu ke-PUPR-an.  

c. Pemanfaatan teknologi 

Pemanfaatan teknlogi yang dilakukan dalam SIMANTU dalam rangka menjembatani proses 

transfer ilmu dari generasi tua dan generasi muda serta pendokumentasian ilmu-ilmu pada 

Kementerian PUPR agar tidak hilang karena generation gap. SIMANTU menggabungkan konsep 

Chat-Bot, e-learning, forum know- how, e-book, tutorial vidio, serta konsep kelas digital dari berbagai 

sumber yang sudah ada dan berjalan baik. SIMANTU memiliki fitur berupa: 

a) Artikel : konten ilmu pengetahuan disesuaikan dengan filter perbidang yang dapat berupa PDF, 

Video, dan Foto 

b) Diskusi : forum diskusi antara pengguna dan tenaga ahli sesuai dengan Bidang Pengetahuan 

c) Modul : materi pelatihan yang diperoleh dari sistem pelatihan Kementerian PUPR 

d) Dashboard: personal dashboard bagi Pegawai PUPR 

e) Sosial Media : Pengunjung tidak hanya view terhadap konten namun juga dapat melakukan 

Like/do not like terhadap konten 
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f) Notifikasi Whatsapp: Jika terjadwal forum diskusi maka para tenaga ahli akan mendapatkan 

notifikasi via Whatsapp 

Semakin berkembangnya kebutuhan ilmu pengetahuan serta berdasarkan dengan ketersedianya 

data yang tersimpan pada database, aplikasi SIMANTU memiliki potensi untuk dikembangkan lebih 

lanjut, diantaranya berkaitan dengan : 

a) Pengintegrasian konten-konten SIMANTU dengan sistem-sistem yang ada pada masing-

masing unit organisasi, yang memudahka admin unit organisasi untuk melakukan 

upload/sharing pengetahuan demi peningkatan efektivitas dan efisien. 

b) Menciptakan know-how di mana setiap pegawai berkesempatan dan bebas menentukan 

cara baru untuk menyelesaikan tugas dan berinovasi serta peluang untuk mensinergikan 

pengetahuan eksternal ke dalam institusi. 

c) Menangkap dan  mengidentifikasi  pengetahuan  yang  dianggap  bernilai  dan 

direpresentasikan dengan cara yang logis. 

d) Penempatan pengetahuan yang baru dalam format yang menarik dan mudah diakses oleh 

seluruh pegawai dan pejabat (user friendly) 

e) Pengelolaan pengetahuan untuk menjamin kekinian informasi agar dapat direview untuk 

relevansi dan akurasinya. 

f) Membuat menu search yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan  

d. Penyelarasan dengan strategi manajemen perubahan 

Implementasi manajemen pengetahuan terkait dengan proses transformasi budaya kerja dalam 

organisasi. Oleh karena itu, penyelarasan terus menerus dengan strategi manajemen perubahan perlu 

dilakukan. Pelaksanaan Manajemen Perubahan di Kementerian PUPR dipimpin oleh Sekretaris 

BPSDM, yang berkomitmen untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi. Dalam 

rangka perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja), Kementerian PUPR mendorong 

adanya individual atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan, yang disebut sebagai agen 

perubahan.  

Efektivitas maupun efisiensi dari keberhasilan pelaksanan agen perubahan, dapat diukur dari 

pelaksanaan Rencana Tindak Agen Perubahan. Namun demikian, materi Rencana Tindak Agen 

Perubahan yang terdapat di Kementerian PUPR baru merefleksikan nilai-nilai integritas dan nilai inti 

organisasi berupa Profesional, Orientasi Misi, Visioner dan Etika Ahlakul Karimah. Dalam kaitannya 

dengan Knowledge Management, diperlukan penyelarasan antara konsepsi dan strategi Manajemen 

Perubahan dengan budaya berbagi pengetahuan, sehingga dapat mendorong munculnya kebiasaan 

berbagi pengetahuan. 

 

Kesimpulan 

Simpulan dari hasil analis menunjukkan bahwa implementasi Knowledge Management di 

Kementerian PUPR telah terefleksi pada SIMANTU (Sistem Manajemen Pengetahuan) dengan baik. 

Terdapat inisiatif berbagi pengetahuan melalui pengisian konten-konten dalam berbagai bidang PUPR, 

walaupun dengan jumlah konten yang belum cukup banyak. Pemanfaatan teknlogi dalam SIMANTU 

dibangun dalam rangka menjembatani proses transfer ilmu dari generasi tua dan generasi muda serta 

pendokumentasian ilmu-ilmu pada Kementerian PUPR agar tidak hilang karena generation gap. Fitur 
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SIMANTU mampu menjembatani pemanfaatan pengetahuan langsung dari sumbernya melalui 

penggunaan fitur diskusi. Atas implementasinya ini, SIMANTU telah merubah pengelolaan 

pengetahuan dari semula manual yang beresiko rentan rusak dan hilang, menjadi digital dan interaktif.  

Dukungan peraturan SIMANTU dilakukan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2016 

tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian PUPR dan Surat Keputusan 

Kepala BPSDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Sistem Manajemen Pengetahuan 

(SIMANTU) Kementerian PUPR. Walaupun budaya berbagi pengetahuan belum menjadi tema sentral 

Manajemen Perubahan, namun demikian upaya pembentukan agen perubahan yang akan menjadi 

teladan dalam berbagi pengetahuan patut diapresiasi. Untuk mendukung itu, tata kelola SIMANTU 

dirasa perlu dilengkapi dengan aturan yang mampu mendorong setiap pegawai PUPR untuk berbagi 

pengetahuan ataupun memanfaatkan pengetahuan bidang PUPR.  
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Abstrak: Knowledge Management merupakan cara mengelola pengetahuan dalam suatu 

organisasi. Implementasi Knowledge Management mencakup empat aktivitas yaitu 

pembentukan kebiasaan, penyediaan payung regulasi, pemanfaatan teknologi serta 

keselarasan dengan strategi manajemen perubahan. Paper ini bertujuan untuk mengetahui 

implementasi SIMANTU sebagai Knowledge Management di Kementerian PUPR terhadap 

empat aktivitas tersebut. Hasil menunjukkan bahwa SIMANTU telah berperan penting 

dalam budaya berbagi pengetahuan. Terdapat sharing pengetahuan bidang PUPR, dengan 

jumlah konten sharing pengetahuan terbesar berasal dari bidang pembiayaan perumahan. 

Dukungan regulasi SIMANTU tersedia melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 

2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian PUPR dan 

Surat Keputusan Kepala BPSDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Sistem 

Manajemen Pengetahuan (SIMANTU) Kementerian PUPR Penggunaan fitur-fitur dan konsep 

teknologi infomasi terkini mampu menjembatani generation gap antara generasi tua dan 

generasi muda. Ketersediaan narasumber yang menguasai teknis bidang PUPR menjadi 

salah satu keunggulan SIMANTU. Namun demikian, budaya berbagi pengetahuan belum 

menjadi salah satu prioritas strategi Manajemen Perubahan Kementerian PUPR. Melihat 

potensi SIMANTU, perlu upaya untuk meningkatkan budaya berbagi pengetahuan, melalui 

penguatan dukungan regulasi ataupun penyelerasan terhadap kebijakan manajemen 

perubahan di Kementerian PUPR.  

Kata kunci: SIMANTU, budaya berbagi pengetahuan, manajemen perubahan  
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