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ABSTRAK 

 
Perusahaan penyedia outsourcing contact center membutuhkan IT support untuk mendukung kelancaran 

kerja para agent contact center yang bekerja dengan software contact center. Begitu pula dengan semakin 
berkembangnya jumlah client perusahaan, maka perusahaan membuka cabang lagi di beberapa gedung yang lain. 
Seiring berjalannya waktu terdapat kendala bahwa karyawan IT sering keluar masuk perusahaan, yang 
menyebabkan hilangnya knowledge perusahaan bersamaan dengan keluarnya karyawan tersebut. 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengelolaan knowledge perusahaan dengan Knowledge Management 
System berbasis teknologi cloud computing. Dengan penerapan teknologi cloud computing perusahaan dapat 
mengimplementasi knowledge management system dengan biaya operasional yang relatif murah, namun memiliki 
kemampuan dan teknologi terkini. 

Pada penelitian ini masalah utama yang akan diteliti adalah bagaimana model arsitektur knowledge 
management system yang dapat menjadi solusi bagi perusahaan dengan teknologi cloud computing. Dengan tujuan 
utama adalah membuat sebuah prototipe perangkat lunak berupa aplikasi knowledge management system 
berbasiskan teknologi cloud computing, dan membuktikan bahwa model yang dibuat dapat diimplementasikan oleh 
PT. Mitracomm Ekasarana dalam mengelola knowledge IT support. 
 
Kata kunci: IT Support, knowledge management system, cloud computing. 
 
1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini 
mengarah pada teknologi cloud computing 
(komputasi awan). Cloud computing adalah standar 
kemampuan TI, seperti perangkat lunak, platform 
aplikasi, atau infrastruktur, yang disediakan 
menggunakan teknologi internet dengan cara 
swalayan dan bayar-per-pemakaian. Karena layanan-
layanan komputasi ini tersedia untuk diakses dari 
internet, maka lokasi fisik dari server-server sumber 
daya komputasi ini bisa di mana saja, tidak harus on-
premise atau di data center kita sendiri. Saat ini ada 
beberapa perusahaan yang memberikan berbagai 
jenis layanan cloud computing, dan secara fisik 
sumber daya komputasi berada di data center mereka. 
Kita sebagai pelanggan cukup mengkonsumsi sumber 
daya komputasi tersebut melalui internet tanpa tahu 
secara detail lokasi maupun server sumber daya 
komputasi yang kita pergunakan. Dengan demikian, 
pengguna dapat lebih mudah dalam mengakses 
aplikasi dan datanya melalui jaringan internet, 

sehingga pengguna dapat bekerja dengan lebih 
fleksibel. 

Knowledge merupakan aset bagi organisasi 
atau perusahaan. Sehingga organisasi atau 
perusahaan tersebut perlu mengelola knowledge 
pegawainya dengan baik. Pengelolaan knowledge 
memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui 
kekuatan dan penempatan seluruh SDM, penggunaan 
kembali pengetahuan yang sudah ada agar tidak perlu 
mengulang proses kegagalan, mempercepat proses 
penciptaan pengetahuan baru dari pengetahuan yang 
ada, serta menjaga pergerakan organisasi tetap stabil 
meskipun terjadi arus keluar-masuk pegawai. 
Pengelolaan knowledge membutuhkan suatu sistem 
yang dinamakan dengan knowledge management 
system, yang terdiri dari 4 unsur yaitu proses 
sosialization, proses externalization, proses 
combination, dan proses internalization. 

Pada tahun 2006 PT. Mitracomm Ekasarana 
sebagai bagian dari Phintraco Group 
mengembangkan bisnisnya dengan membuka layanan 
“Contact Center Outsourcing”. Dalam operasional 
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contact center di Mitracomm, membutuhkan tenaga 
ahli sebagai IT Helpdesk yang bertugas untuk 
menangani segala kebutuhan dari sistem contact 
center. Kebutuhan akan tenaga ahli dan spesialis 
dibidang teknologi informasi, sangat dirasakan oleh 
perusahaan-perusahaan untuk mampu tetap bertahan 
dan berkembang dalam tingkat perubahan lingkungan 
sosial, politik dan ekonomi yang semakin cepat. 
Kebutuhan akan tenaga ahli merupakan hal 
mendesak, karena peranan teknologi informasi yang 
semakin besar, terutama dalam dunia usaha.  

Kondisi kebutuhan yang mendesak ini 
menyebabkan perlu adanya perubahan paradigma 
dari resource based system menjadi mengandalkan 
knowledge based system. Kedua konsep ini sangat 
bertolak belakang, dimana konsep pertama bertumpu 
pada keunggulan sumber daya alam, lokasi dan 
kondisi geografis. Sedangkan konsep kedua 
berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta perkembangan sumber daya manusia 
perusahaan diperlukan kemampuan untuk mengelola 
dan mengembangkan knowledge yang dimiliki. 
Knowledge management tersebut pada akhirnya 
dapat menjadi dukungan yang handal bagi 
perusahaan untuk meningkatkan daya saing. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 IT Helpdesk 

Helpdesk memiliki implikasi pada kemampuan 
bisnis yang didukung oleh bagian/staff helpdesk, 
karena saat ini banyak bisnis yang tergantung pada 
implementasi teknologi. Helpdesk menjamin agar 
pengguna/user dari teknologi dapat terus berjalan. 

Jasa yang diberikan oleh Helpdesk ditentukan 
bersama antara manajemen, IT Group, customer 
profil dan tentunya budget. Helpdesk harus dapat 
memberikan fokus pada jasa yang diberikan agar 
dapat memberikan nilai lebih pada pengguna. 

Karakteristik dari jasa: 
• Dapat dikendalikan. 
• Mendukung bisnis perusahaan. 
• Dapat dimengerti dan dijabarkan dengan mudah. 

Menurut data yang didapat dari Gartner, 
beberapa jasa yang diberikan oleh Helpdesk di 
perusahaan dibagi atas [MACK 2001, halaman 34]: 
• Internally supplied 

Ditangani oleh sumber daya yang ada dalam 
perusahaan (Helpdesk). 

• Outsourced 
Ditangani dengan sumber daya dari luar 
perusahaan. 

• Not supplied  

Jasa tidak diberikan oleh Helpdesk, mungkin 
ditangani oleh bagian lain. 
 

2.2 Knowledge Management System 
Knowledge Management secara luas diartikan 

sebagai “pengelolaan atau manajemen dari 
knowledge organisasi untuk menciptakan nilai bisnis 
dan membangun daya saing”. Knowledge 
Management mampu untuk menciptakan, 
mengkomunikasikan dan mengaplikasikan 
knowledge sebagai kemampuan untuk menciptakan 
dan mempertahankan peningkatan nilai dari inti 
kompetensi bisnis. 

Knowledge dapat dikelompokkan menjadi dua 
kategori, yaitu: 

1. Explicit Knowledge 
Explicit Knowledge dapat diartikan sebagai 
hasil pengetahuan yang telah berwujud 
misalnya skripsi, tugas akhir, laporan 
penelitian, buku dan semacamnya.  

2. Tacit Knowledge 
Tacit Knowledge dapat diartikan sebagai 
pengetahuan yang masih tersimpan dalam 
kepala pemiliknya. Pengetahuan yang “tidak 
terlihat” karena keberadaannya yang tersebar 
dan embedded dalam berbagai bentuk, seperti: 
pengalaman seseorang, percakapan antar 
individu, dialog, diskusi formal maupun 
informal, intelejensia individu, mekanisme 
pengambilan keputusan, pemikiran-pemikiran, 
dan lain sebagainya.  

Menurut Nonaka Takeuchi, terdapat 4 model 
dari knowledge creation yang sudah diidentifikasi, 
yaitu socialization, exernalization, internalization, 
dan combination (SECI). 
1. Socialization 

Konversi dari pengetahuan tacit menjadi 
pengetahuan tacit yang baru, dilakukan dengan 
interaksi sosial dan berbagai pengalaman antar 
anggota dari organisasi. 

2. Externalization 
Konversi dari pengetahuan tacit menjadi 
pengetahuan eksplisit yang baru. 

3. Internalization 
Konversi dari pengetahuan eksplisit menjadi 
pengetahuan tacit yang baru. 

4. Combination 
Penciptaan dari sebuah pengetahuan eksplisit 
dengan melakukan penggabungan, kategori, 
klasifikasi ulang, dan mensintesiskan 
pengetahuan eksplisit yang ada. 
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Gambar 1: SECI Model 
 
2.3 Cloud Computing 

Tidak semua aplikasi berbasis web dapat 
dimasukkan ke dalam kategori cloud computing. 
NIST menetapkan setidaknya lima kriteria yang 
harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk bisa di 
masukkan dalam keluarga cloud computing, yaitu 
[MARIA 2009]: 
a. Swalayan (On Demand Self Service) 

Seorang pelanggan dimungkinkan untuk  secara 
langsung “memesan” sumber daya yang 
dibutuhkan 

b. Akses Pita Lebar (Broadband Network Access) 
Layanan yang tersedia terhubung melalui 
jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses 
secara memadai melalui jaringan internet, baik 
menggunakan thin client, thick client ataupun 
media lain seperti smartphone. 

c. Sumberdaya Terkelompok (Resource pooling) 
Penyedia layanan cloud, memberikan layanan 
melalui sumberdaya yang dikelompokkan di 
satu atau berbagai lokasi date center yang terdiri 
dari sejumlah server dengan mekanisme multi-
tenant. Mekanisme multi-tenant ini 
memungkinkan sejumlah sumberdaya komputasi 
tersebut digunakan secara bersama-sama oleh 
sejumlah user, di mana sumberdaya tersebut 
baik yang berbentuk fisik maupun virtual, dapat 
dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan 
pengguna/pelanggan sesuai permintaan.  

d. Elastis (Rapid elasticity) 
Kapasitas komputasi yang disediakan dapat 
secara elastis dan cepat disediakan, baik itu 
dalam bentuk penambahan ataupun pengurangan 
kapasitas yang diperlukan. Untuk pelanggan 
sendiri, dengan kemampuan ini seolah-olah 
kapasitas yang tersedia tak terbatas besarnya, 
dan dapat “dibeli” kapan saja dengan jumlah 
berapa saja. 

e. Layanan Yang Terukur (Measured Service) 
Sumberdaya cloud yang tersedia harus dapat 
diatur dan dioptimasi penggunaannya, dengan 

suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur 
penggunaan dari setiap sumberdaya komputasi 
yang digunakan (penyimpanan, memory, 
processor, lebar pita, aktivitas user, dan lainnya).  

 
Tipe-tipe layanan cloud computing terdiri dari 

empat tipe penerapan [SEACL 2009]: 
a. Private cloud 

Di mana sebuah infrastruktur layanan cloud, 
dioperasikan hanya untuk sebuah organisasi 
tertentu. Infrastruktur cloud itu bisa saja dikelola 
oleh si organisasi itu atau oleh pihak ketiga. 
Lokasinya pun bisa on-site ataupun off-site. 
Biasanya organisasi dengan skala besar saja 
yang mampu memiliki/mengelola private cloud 
ini. 

b. Community cloud 
Dalam model ini, sebuah infrastruktur cloud 
digunakan bersama-sama oleh beberapa 
organisasi yang memiliki kesamaan 
kepentingan, misalnya dari sisi misinya, atau 
tingkat keamanan yang dibutuhkan, dan lainnya. 
Jadi, community cloud ini merupakan 
“pengembangan terbatas” dari private cloud. 
Dan sama juga dengan private cloud, 
infrastruktur cloud yang ada bisa di-manage oleh 
salah satu dari organisasi itu, ataupun juga oleh 
pihak ketiga. 

c. Public cloud 
Sesederhana namanya, jenis cloud ini 
diperuntukkan untuk umum oleh penyedia 
layanannya. Layanan-layanan yang sudah saya 
sebutkan sebelumnya dapat dijadikan contoh 
dari public cloud ini. 

d. Hybrid cloud 
Untuk jenis ini, infrastruktur cloud yang tersedia 
merupakan komposisi dari dua atau lebih 
infrastruktur cloud (private, community, atau 
public). Di mana meskipun secara entitas 
mereka tetap berdiri sendiri-sendiri, tapi 
dihubungkan oleh suatu teknologi/mekanisme 
yang memungkinkan portabilitas data dan 
aplikasi antar cloud itu. Misalnya, mekanisme 
load balancing yang antarcloud, sehingga 
alokasi sumberdaya bisa dipertahankan pada 
level yang optimal. 
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Gambar 2: Tipe Cloud Computing 

 
Layanan yang disediakan pada Cloud 

Computing dapat dibagi dalam tiga kategori utama 
[MARIA 2009]: 
a. Software as a Service (SaaS) 

SaaS ini merupakan layanan Cloud Computing 
yang paling dahulu populer. Software as a 
Service ini merupakan evolusi lebih lanjut dari 
konsep ASP (Application Service Provider). 
Sesuai namanya, SaaS memberikan kemudahan 
bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan 
sumberdaya perangkat lunak dengan cara 
berlangganan. Sehingga tidak perlu 
mengeluarkan investasi baik untuk in house 
development ataupun pembelian lisensi. 

b. Platform as a Service (PaaS) 
PaaS adalah layanan yang menyediakan modul-
modul siap pakai yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan sebuah aplikasi, yang tentu 
saja hanya bisa berjalan diatas platform tersebut. 

c. Infrastructure as a Service (IaaS) 
IaaS terletak satu level lebih rendah dibanding 
PaaS. Ini adalah sebuah layanan yang 
“menyewakan” sumberdaya teknologi informasi 
dasar, yang meliputi media penyimpanan, 
processing power, memory, sistem operasi, 
kapasitas jaringan dan lain-lain, yang dapat 
digunakan oleh penyewa untuk menjalankan 
aplikasi yang dimilikinya. 

 
Gambar 3: Jenis Layanan Cloud Computing 

3. Metode Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan studi 
kasus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran 
yang lebih mendalam dan lengkap dari obyek yang 
akan diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
dalam metode penelitian ini antara lain: 

 

 
 

Gambar 4: Kegiatan Penelitian 
 

4. Analisis Kebutuhan Sistem  
Kebutuhan sistem dari aplikasi Knowledge 

Management System yang akan dibangun terdiri dari 
dua kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan 
kebutuhan non fungsional.  
 
4.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional pada aplikasi ini terdiri 
dari: 
a. Pengelolaan diskusi 
b. Pengambilan dokumen 
c. Pencarian data, informasi dan pengetahuan 
d. Pengiriman data, informasi dan dokumen 
e. Pengiriman ide, gagasan dan pengalaman 
f. Pembuatan dokumen hasil diskusi 
g. Penyediaan data, informasi dan dokumen 
h. Pengelolaan Pengguna 

 
4.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Adapun non fungsional aplikasi ini adalah hal-
hal yang perlu diperhatikan menyangkut atribut-
atribut yang mendukung kebutuhan fungsional, yang 
meliputi hal berikut ini: 
a. Kebutuhan operasional 
b. Kebutuhan performansi 
c. Kebutuhan keamanan sistem 
d. Kebutuhan budaya organisasi 
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5. Perancangan Sistem 
5.1 Perancangan Basisdata 
 

 
 

Gambar 5: Perancangan Basisdata 
 
5.2 Perancangan Arsitektur Sistem 
 

 
 

Gambar 6: Perancangan Arsitektur Sistem 
 

Dalam pengembangan prototipe knowledge 
management system dilakukan perancangan arsitektur 
sistem. Prototipe knowledge management system 
dikembangkan dengan sistem berbasis web dengan 
teknologi cloud computing. Server terdiri dari 
database server, web server dan application server. 
 
5.3  Perancangan Prototipe KMS 

Dalam perancangan ini dilakukan pemilihan 
komponen-komponen yang digunakan untuk setiap 
laporan. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat 
pada gambar dibawah ini. 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7: Perancangan Prototipe KMS 

 
5. Hasil Perancangan KMS 

Pada awal prototipe KMS setiap user yang 
mengakses halaman muka, maka akan ditampilkan 
beberapa dokumen atau artikel yang bersifat umum 
dan boleh diketahui oleh siapa saja. 

 
 

Gambar 8: Halaman Utama 
 



6 
 

Sedangkan untuk user yang ingin melakukan 
akses publish dokumen maupun pencarian dokumen, 
maka user yang bersangkutan harus sudah terdaftar 
terlebih dahulu. Setelah itu user tersebut melakukan 
login ke aplikasi. 

 
 

Gambar 9: Halaman Login 
 
Adapun fasilitas untuk menambah user hanya 

dapat dilakukan oleh staff helpdesk dimana dalam 
sistem ini bertindak sebagai administrator. 
 

 
Gambar 10: Halaman Membuat User pada KMS 

 
Pengguna yang sudah mempunyai account 

dalam KMS, secara otomatis dapat melakukan 
publish ide, wawasan, pengalaman dan pengetahuan 
berdasarkan halaman tulisan yang ada maupun 
tulisan yang baru. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 11: Halaman Publish Dokumen 
 

Pengaksesan dokumen dapat dilakukan user 
dengan memilih menu pada kategori dokumentasi, 
baik yang bersifat umum maupun dokumentasi 
knowledge.  
 
6. Kesimpulan 

Skenario Knowledge Management System 
untuk mendukung aktifitas dan meningkatkan kinerja 
organisasi di IT-Helpdesk PT. Mitracomm Ekasarana 
yang merupakan perwujudan dari SECI model 
Nonaka, Sosialisasi dengan diskusi, penulisan ide, 
gagasan atau pengalaman baru, Kombinasi dan 
Internalisasi dengan pencarian dan pengaksesan 
dokumen. 

Pengaksesan dan penyediaan dokumen serta 
penyerapan pengetahuan para pengguna yaitu staff 
helpdesk dan user, menjadi unik untuk model KMS 
yang dikembangkan pada IT-Helpdesk PT. 
Mitracomm Ekasarana. 

Implementasi Knowledge Management System 
dengan teknologi cloud computing dapat 
mempercepat proses, saat perusahaan membuka 
cabang baru untuk melayani contact center 
outsourcing. Selain itu perusahaan dapat menghemat 
biaya, karena cabang yang baru dibuka tersebut tidak 
perlu lagi menyediakan komputer server untuk 
implementasi KMS, serta tidak perlu lagi membuat 
aplikasi KMS lagi. 
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