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ABSTRAK 

 

Pengetahuan merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk 

dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis. Knowledge sharing 

sendiri adalah suatu kegiatan yang melibatkan individu-individu dalam suatu 

kelompok atau organisasi untuk berbagi informai dan pengetahuan Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran knowledge sharing yang dilakukan 

dilingkungan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Sidoarjo. Penlitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Sampel 

penelitian adalah sebesar 70 karyawan yang mengikuti kegiatan Knowledge 

sharing Code Of Conduct. 

Hasil penelitian knowledge sharing dalam model berbagi pengetahuan 

yang digunakan antara individu yang ada di PT. PLN area Sidoarjo meliputi dari 

adanya tiga faktor yang membentuk kegiatan berbagi pengetahuan atau 

Knowledge Sharing. Faktor tersebut adalah Nature of Knowledge, Motivation to 

share, Opportunities to Share. Dari ke tiga faktor tersebut faktor Nature of 

Knowledge, Motivation to share dan Opportunities to Share saling berkaitan dan 

beririsan sehingga membentuk sebuah Knowledge Sharing. knowledge sharing di 

PT. PLN area Sidoarjo presentase oleh faktor hakikat pengetahuan sebesar 3,86. 

Faktor motivasi untuk berbagi memiliki presentase sebesar 4. faktor yang ada di 

opportunities to share hasil presentase yang diperoleh sebesar 4. PT. PLN area 

Sidoarjo menjadikan Knowledge Sharing yang terbentuk dari keterkaitan ketiga 

faktor tersebut menjadi sebuah budaya dalam lingkungan kerja mereka dan faktor 

ini menguntungkan bagi organisasi, maka mereka bersama – sama menciptakan 

lingkungan ideal diperusahaan untuk berbagi pengetahuan antara individu-

individu di dalam organisasi. Dapat di simpulkan bahwah karyawan menjadikan 

knowledge sharing yang terbentuk dari gabungan ketiga faktor sebagai 

budaya,lingkungan kerja yang pada akhirnya dijadikan sebagai dasar dalam 

melakukan pekerjaannya di PT. PLN area Sidoarjo. 

 

Kata kunci:knowledge sharing, model berbagi perngetahuan,code of conduct 
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ABSTRACT 

 

Knowledge is essential for a company to be able to have a competitive 

advantage in the business world. Knowledge sharing itself is an activity that 

involves individuals within a group or organization to share knowledge informai 

and this study aims to describe the environment of knowledge sharing undertaken 

State Electricity Company (PLN) Area Sidoarjo. This study to a quantitative study 

with descriptive approach method. The sample was of 70 employees who 

participated in the Knowledge sharing Code Of Conduct. 

Results of research knowledge sharing model used knowledge sharing 

between individuals in PT. PLN Sidoarjo area covering from three factors that 

make up the sharing of knowledge or Knowledge Sharing. These factors are the 

Nature of Knowledge, Motivation to share, Opportunities to Share. Of the three 

factors were factors Nature of Knowledge, Motivation to share and Opportunities 

to Share interrelated and intersecting to form a Knowledge Sharing. knowledge 

sharing in PT. PLN Sidoarjo area percentage by a factor of 3.86 the nature of 

knowledge. Motivational factor for the share has a percentage of 4. factors that 

exist in opportunities to share the results of the percentage obtained for 4. PT. 

PLN made the Sidoarjo area of Knowledge Sharing formed from the association 

of these three factors into a culture in their work environment and these factors are 

favorable for the organization, then they were together - in the company together 

creates an ideal environment for knowledge sharing between individuals in the 

organization. It can be concluded that although the employee makes knowledge 

sharing formed from the combination of these three factors as culture, work 

environment, which in turn serve as the basis to perform the work in PT. PLN 

Sidoarjo area. It can be concluded that although the employee makes knowledge 

sharing formed from the combination of these three factors as culture, work 

environment, which in turn serve as the basis to perform the work in PT. PLN 

Sidoarjo area. It can be concluded that although the employee makes knowledge 

sharing formed from the combination of these three factors as culture, work 

environment, which in turn serve as the basis to perform the work in PT. PLN 

Sidoarjo area. 

Keywords: knowledge sharing,knowledge sharing model, code of conduct 

 

PENDAHULUAN 

Pengetahuan merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk 

dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis. pengetahuan tersebut 

meliputi pengetahuan secara teknis maupun strategi-strategi pengembangan usaha 

maupun produk yang dihasilkan. Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan 

adalah dengan melakukan sharing antar sesama karyawan atau yang disebut 

knowledge sharing dimana karyawan yang memiliki pengetahuan tertentu dan 

terkait pekerjaan akan memaparkan pada karyawan lainnya. Dampak dari aktifitas 

sharing tidak hanya peningkatan pengetahuan dari karyawan secara umum yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan itu sendiri 

namun juga dapat memperbarui pengetahuan yang sudah ada agar sesuai dengan 

dinamika dan problematika perusahaan disaat ini maupun masa yang akan datang. 



Deny Bagus (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa knowledge 

sharing yang diterapkan pada karyawan PLN mampu meningkatkan kinerja para 

pegawai PLN UIP Sulawesi Utara yang ditunjukkan melalui hasil uji t statistik 

sebesar 7,153 lebih besar dari t tabel 1,96. Peningkatan kinerja tersebut terlihat 

dari indikator terselesaikannya target yang dibebankan pada karyawan dan 

kemampuan karyawan dalam memprediksi permasalahan yang akan muncul 

sehingga karyawan dapat merumuskan solusi yang akan diambil. Hasil ini juga 

diperkuat oleh Novian Setyaji Saputro (2018) yang menunjukkan adanya 

pengaruh dari knowledge sharing terhadap kemampuan berinovasi karyawan OPA 

Kitchen & Lounge dengan nilai t statistik sebesar 2,912 diatas t tabel dimana 

inovasi karyawan meningkat seiring dengan komunikasi dan berbagi pengalaman 

yang terkait dinamika pekerjaan antar sesama karyawan itu sendiri. 

Temuan-temuan tersebut menunjukkan pentingnya knowledge sharing 

bagi suatu perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang 

dimilikinya.  Knowledge sharing sendiri adalah suatu kegiatan yang melibatkan 

individu-individu dalam suatu kelompok atau organisasi untuk berbagi informai 

dan pengetahuan dimana pemberi dan penerima adalah individu-individu didalam 

kelompok itu sendiri. sebagaimana dinyatakan oleh  Ridder (2004) knowledge 

sharing sebagai proses dimana para individu secara mutual mempertukarkan 

pengetahuan mereka.  

Knowledge sharing dapat saja terjadi secara natural pada saat seorang 

kayawan berinteraksi dengan karyawan lainnya. Artinya interaksi tersebut akan 

memunculkan suatu komunikasi yang mana didalamnya terdapat pengetahuan-

pengetahuan yang dengan sadar dibagikan pada interaksi tersebut. Namun 

perusahaan sebagai suatu organisasi yang sangat bergantung pada kemampuan 

sumber daya manusia didalamnya, tidak bisa kemudian hanya bergantung pada 

keadaan-keadaaan natural yaitu interaksi antar karyawan yang kemudian 

diharapkan memunculkan knowledge sharing terjadi. Lebih dari itu, perusahaan 

harus mampu menciptakan suatu lingkungan bahkan suatu program yang secara 

tidak langsung memaksa seorang karyawan untuk saling berbagi pengetahuan 

yang mereka miliki. 

Knowledge sharing dapat diartikan terjadinya proses pemaparan 

pengetahuan baru maupun pengetahuan lama yang di-update sehingga 

memunculkan peningkatan atas setiap kinerja karyawan itu sendiri. Namun usaha 

untuk mensukseskan knowledge sharing tidak dapat dilepaskan dari pemahaman 

atas pengetahuan itu sendiri (nature of knowledge), motivasi yang mendorong 

keinginan untuk berbagai pengetahuan (motivation to share) dan kesempatan atau 

lingkungan yang menunjang adanya aktifitas saling berbagi pengetahuan itu 

sendiri (opportunities to share). Sehingga sangat penting untuk mendapatkan 

gambaran dari setiap keadaan-keadaaan tersebut sehingga knowledge sharing 

yang diadakan dapat berjalan efektif dan benar-benar memberikan daya ungkit 

pada kinerja para karyawan itu sendiri. 

Salah satu contoh perusahaan yang telah menerapkan knowledge sharing 

dalam upaya meningkatkan intgritas perusahaan dan inovasi karyawan itu sendiri 

adalah PT. Perusahaan Listrik Negara. Implementasi knowledge sharing di PT. 

PLN telah dirintis PLN sejak tahun 1999 di setiap unitnya baik unit induk (seperti 



kantor wilayah) maupun di unit pelaksaan (seperti cabang, sektor, dan 

setingkatnya) bentuk knowledge sharing pada PT. PLN berkaitan dengan 

layanannya diantaranya cara-cara menurunkan tunggakan pelanggan agar 

keuangan perusahaan meningkat, sehingga operasional perushaan lancar. 

PLN Area Sidoarjo sebagai perusahaan penyedia tenaga kelistrikan juga 

sangat membutuhkan karyawan atau individu dengan kemampuan kerja yang baik 

dan berkualitas, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kesuksesan PLN 

Area Sidoarjo itu sendiri. System perekrutan PLN Area Sidoarjo sudah sangat 

memperhatikan ketentuan secara umum terkait kemampuan para calon karyawan, 

namun dinamika pekerjaan baik teknis dan non teknis didalam PLN tetap 

menunjukkan adanya rentang pengetahuan antara satu karyawan dengan karyawan 

lainnya. Hal tersebut merupakan dampak dari perbedaan pengetahuan yang 

dimiliki oleh masing-masing karyawan itu sendiri. 

Dalam usaha untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan yang juga 

berdampak pada kinerja massing-masing karyawan, PLN Area Sidoarjo membuat 

suatu program atau kegiatan knowledge sharing yang dinamakan sebagai kegiatan 

COC (Code Of Conduct). Suatu program yang diadakan setiap senin pagi dengan 

tema yang berubah-ubah setiap sesi kegiatan yang ditetapkan oleh pelaksana yang 

ditunjuk managemen perusahaan. Disamping mampu meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan karyawan, knowledge sharing akan membuat lingkungan kerja 

menjadi kondusif dengan adanya interaksi saling berbagi pengetahuan dan 

permasalahan tersebut yang artinya adanya sebuah perhatian dari sesama rekan 

kerja atas permasalahan yang menjadi suatu beban pikiran karyawan tersebut. 

Untuk itu, guna memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan knowledge 

sharing, PT. PLN mengadakan lomba antar karyawan yang dimulai sejak tahun 

1999. Yang dimaksudkan tersebut berdasarkan definisi PLN itu sendiri yakni 

sebuah karya penemuan baru atau pengembangan yang ada, namun berbeda 

dengan sebelumnya. Bidang yang dilombakan yakni pembangkit, tranmisi, dan 

distribusi, technical supporting, dan non technical. Lomba karya ini berguna untuk 

meningkatkan mutu pelayanan perusahaan itu sendiri. Dan guna membantu 

menyelesikan permasalahan dan memberi solusi atas problematika yang ada di 

perusahaan tersebut. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran Nature of Knowledge, Motivation to share, 

Opportunities to Share antar pegawai di PT. PLN Sidoarjo ? 

2. Bagaimana gambaran Culture of the Work Environment dalam mendukung 

budaya lingkunngan kerja meliputi tiga faktor Nature of Knowledge, 

Motivation to share, Opportunities to Share antar pegawai di PT. PLN 

Sidoarjo ? 

 

Tinjauan Teori 

 

Knowledge Sharing 

 Knowledge Sharing atau berbagi pengetahuan dapat didefinisikan sebagai 

interaksi sosial yang melibatkan adanya transfer pengetahuan, pengalaman, dan 



keterampilan antara individu satu ke individu lainnya maupun dalam sebuah 

organisasi ataupun diluar organisasi. Bagi individu, berbagi pengetahuan adalah 

kegiatan komunikasi terhadap semua rekan kerja untuk saling membantu untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih cepat atau lebih efisien dalam 

melakukan tugas organisasi. Untuk organisasi, berbagi pengetahuan adalah proses 

yang terhubung ke menangkap, pengorganisasian, menggunakan kembali, dan 

mentransfer pengalaman berdasarkan pengetahuan dalam suatu organisasi dan 

membuat pengetahuan diakses untuk semua orang yang membutuhkan. Fokus 

utama dari knowledge sharing  yaitu masing-masing individu dapat menjelaskan, 

dan mengkomunikasikan infomasi pengetahuannya kepada orang lain, kelompok, 

dan khususnya kepada organisasi. Proses knowledge sharing sebagaimana 

dinyatakan oleh Jacobson adalah satu orang yang mengkomunikasikan 

pengetahuan, sedangkan seorang lainnya mengasimilasi pengetahuan tersebut 

(2006). 

Knowledge Sharing Dalam Perusahaan 

Knowledge sharing pada perusahaan merupakan salah satu strategi 

pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

karyawan dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu-

individu didalam perusahaan itu sendiri yang dianggap memiliki pengetahuan 

berbeda-beda baik secara konsep maupun teknis. Menurut Nonaka dan Takeuchi. 

Proses penciptaan pengetahuan harus dipandang sebagai proses dimana 

pengetahuan yang dimiliki oleh individu diperkuat dan diinternalisasi sebagai 

bagian dari basis pengetahuan organisasi (1995). Pada akhirnya pengetahuan 

diciptakan melalui interaksi antar individu di berbagai tingkatan dalam 

organisasi, hal ini didasari karena organisasi tidak dapat menciptakan 

pengetahuan tanpa individu, kecuali pengetahuan individu tersebut dibagi dengan 

individu dan kelompok lain, pengetahuan cenderung memiliki dampak terbatas 

pada keefektifan organisasi. 

Model Knowledge Sharing 

Pemodelan knowledge sharing merupakan pola pendekatan untuk 

mengetahui apa saja yang mempengaruhi munculnya knowledge sharing dalam 

interaksi antar individu maupun organisasi. Minu (2003) mendeskripsikan suatu 

model knowledge sharing yang diawali dari adanya suatu faktor pembentuk yaitu 

pengetahuan itu sendiri, motivasi berbagi, kesempatan untuk berbagi dan budaya 

dari lingkungan sekitar. 



 
Sumber : Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework, 

Minu (2003) 

Gambar 1.1 Hubungan antar faktor dalam terbentuknya knowledge sharing 

 

1. Nature Of Knowledge  

Dari gambar model tersebut diatas, Nature of Knowledge diartikan sebagai 

nilai inti dari pengetahuan itu sendiri yang merupakan konsep dasar atas tacit 

knowledge dan expicit knowledge. Tacit knowlegde sendiri merupakan konsep 

yang pertama kali dipresentasikan oleh Polanyi (1996) yang berpendapat bahwa 

sebagian besar pengetahuan manusia tidak dapat diartikulasikan dan dibuat secara 

eksplisit dengan mudah. Tacit knowledge bersifat subyektif dan hasil dari 

pengalaman individu dan tersimpan dalam benaknya.  

 

Berbeda Tacit knowledge, explicit knowledge dapat dengan mudah 

dikodifikasi, disimpan disuatu tempatnya masing-masing, dan dipindahkan sesuai 

ruang dan waktu yang tidak bergantung pada individu. Pengetahuan eksplisit 

memiliki keuntungan lebih dari pada pengetahuan tacit yaitu dalam hal 

kemampuannya untuk bisa dibagi pada individu lainnya. Nonaka dan Takeuchi 

(1995) menyatakan bahwa pengetahuan explicit merupakan pengetahuan yang 

dapat diringkas dalam bentuk dokumentasi atas prosedur tertulis yang bertujuan 

agar mudah dimengerti dan dapat digunakan kembali oleh orang lain. Weiss 

(1999) berpendapat bahwa kemampuan untuk mengartikulasikan pengetahuan 

tidak dapat disamakan dengan kemampuan seorang individu dalam membagikan 

pengetahuan tersebut pada individu lainnya dalam suatu organisasi. Oleh karena 

itu, pengetahuan eksplisit yang tertanam di diri individu tidak mungkin mudah 

dibagi antar individu kecuali individu tersebut memiliki kemampuan juga dalam 

membaginya. 



Disamping tacit dan explicit nature of knowledge juga terdiri dari Value 

Knowledge yaitu suatu konsep dimana pengetahuan adalah suatu kekayaan 

individu yang dirasakan penting dan sangat berharga oleh perusahaan dan 

individu itu sendiri. Rasa kepemilikan ini berasal dari kenyataan bahwa di 

beberapa keadaan, pengetahuan individu akan sangat mempengaruhi status, 

prospek karir, dan reputasi individu itu sendiri (Minu, 2003). 

 

2. Motivation to share 

Model knowledge sharing Minu tersebut diatas juga menempatkan 

motivation to share seorang individu sebagai faktor yang turut menentukan 

adanya knowledge sharing. Menurut Award & Ghaziri (2004), berbagi 

pengetahuan sering tergantung pada siapa yang meminta, seberapa sensitif 

pengetahuan yang diminta, perilaku dari pemilik pengetahuan tersebut, dan 

bagimana motivasi mereka. Menurut Stenmark (2001), orang tidak mungkin 

berbagi pengetahuan tanpa motivasi pribadi yang kuat. Faktor motivasi yang 

mempengaruhi knowledge sharing antar individu dapat dibagi menjadi faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal termasuk pengetahuan sebagai kekuatan dan 

timbal balik yang dihasilkan dari sharing. Sedangkan faktor eksternal meliputi 

hubungan dengan penerima dan penghargaan untuk berbagi. 

 

Meskipun seorang individu memiliki motivasi untuk berbagi, kesempatan 

untuk membagikan pengetahuan itu sendiri harus ada. Jika tidak ada, maka 

motivasi yang ada tidak akan dapat diaktualisasikan. Kesempatan tersebut 

menurut Model Minu tersebut diatas, dapat berupa kesempatan formal yaitu 

pelatihan dan kegiatan disuatu perusahaan maupun kesempatan informal melalui 

jaringan sosial yang melingkupi individu tersebut dalam keseharian. Dalam 

perpsektif perusahaan, kesempatan formal inilah yang diharapkan muncul dan 

terfasilitasi dengan baik agar motivasi berbagi dapat teraktualisasi. 

Pada akhirnya, seluruh faktor itu akan sangat terpengaruhi oleh budaya yang 

terdapat pada lingkungan kerja individu itu sendiri. Budaya pada lingkungan kerja 

ini, oleh Minu dianggap faktor utama dalam menciptakan knowledge sharing. 

Karena budaya organisasi mengarahkan pola pikir dan tindakan setiap 

karyawannya (2003). 

 

3. Opportunities to Share 

Peluang untuk berbagi pengetahuan dalam organisasi dapat bersifat formal 

dan bersifat informal. Peluang formal termasuk program pelatihan,tim kerja 

terstruktur, dan sistem berbasis teknologi yang memfasilitasi berbagi 

pengetahuan. Intervensi formal yang memfasilitasi berbagi pengetahuan di 

organisasi, dari instruksi dasar untuk berbagi pengetahuan, lebih kompleks 

intervensi seperti teknik kelompok nominal dan teknik delphi. Intervensi dan 

peluang formal tidak hanya menciptakan konteks di mana berbagi pengetahuan 

tetapi juga menyediakan dan memfasilitasi individu dengan alat yang perlu 

dilakukan. Tetapi, pengetahuan yang dibagikan melalui saluran formal cenderung 



bersifat eksplisit Okhuysen and Eisenhardt (2002). Purposive memainkan peran 

penting dalam memfasilitasi berbagi pengetahuan, penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar pengetahuan dibagi dalam pengaturan informal melalui saluran 

pembelajaran relasional. Peluang informal termasuk hubungan pribadi dan 

memfasilitasi pembelajaran dan berbagi pengetahuan yang lebih ke arah jejaring 

sosial. 

4. Culture of the Work Environment 

Budaya organisasi yang mengarahkan pola pikir dan tindakan setiap 

individu dimana berbagi pengetahuan adalah hal yang sangat penting bagi 

individu maupun organisasi itu sendiri. De Long dan Fahey (2000) 

mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari budaya organisasi yang mempengaruhi 

berbagi pengetahuan. 

Budaya membentuk tentang pengetahuan mana yang penting, dan 

mengendalikan hubungan antara tingkat pengetahuan yang berbeda (organisasi, 

kelompok, dan individu), dan menciptakan konteks untuk interaksi sosial. Budaya 

juga yang menentukan norma-norma mengenai distribusi pengetahuan antara 

suatu organisasi dan individu-individu di dalamnya. 

 

 

Metode dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif ini didasari pada tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui perilaku knowledge sharing. Penelitian deskriptif yang 

dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati fenomena knowledge sharing 

dan menganalisisnya sehingga didapatkan kesimpulan dari aktifitas tersebut yang 

kemudian dideskripsikan sebagai hasil akhir penelitian. Lokasi penelitian ini 

dilakukan di lingkungan kantor PT. PLN Area Sidoarjo karena objek penelitian 

adalah didalam perusahaan ini terdapat sebuah organisai didalam perushaan PT. 

PLN Area Sidoarjo yang mendorong perusahaan tersebut untuk lebih 

berkembang. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2011). 

Sementara menurut Arikunto (2013) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT. PLN Area Sidoarjo 

Provinsi Jawa Timur sejumlah 70 pegawai.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling 

jenuh, yaitu mengambil seluruh karyawan PLN yang mengikuti kegiatan berbagi 

pengetahuan tanpa ada kriteria apapun. Menurut Sugiyono (2012) teknik sampling 

adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Teknik sampling jenuh dipilih dengan alasan jumlah pegawai 

yang hanya 70 orang sehingga terlalu sedikit jika dilakukan pemecahan populasi 

atau sampling. 



 Dari teknik ini maka sampel dalam penelitian adalah seluruh peserta yang 

hadir pada kegiatan berbagi pengetahuan yang diadakan oleh PLN Area Sidoarjo 

setiap hari senin pada setiap bulan yang sebesar 70 pegawai di lingkungan PLN 

area Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala.Menurut Hadi (2000) skala adalah suatu daftar yang berisi 

sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada subyek penelitian untuk mengungkap 

kondisi dalam diri yang ingin diketahui.. 

 Penelitian ini menggunakan skala linkert.Dalam skala Likert terdapat dua 

bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap 

positif, dan pernyataan negative yang berfungsi untuk mengukur sikap negative 

objek.  

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitianini adalah teknik 

analisis deskriptif dengan menggunakan statistic deskriptif. Statistik deskriptif 

dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data yaitu menghitung 

rata-rata atau mean, modus, median dan simpangan baku dari skor yang diperoleh 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui teknik kuesioner,wawancara, dan 

observasi, data akan diolah dengan berbagai tahapan editing, scoring, dan tabulasi. 

Untuk menemukan jawaban penelitian terkait Perilaku Knowledge Sharing, maka 

peneliti menggunakan Tabel frequency tunggal. Berdasarkan tabel frekuensi 

tunggal maka akan dapat diperoleh gambaran atas fenomena yang terjadi di 

lapangan dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Selain itu, peneliti juga 

menganalisis dengan interpretasi teoritik, di mana data yang diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan yaitu hasil kuisoner, wawancara dan pengamatan 

dibandingkan atau dikaitkan dengan beberapa teori yang ada, pendapat para ahli, 

atau temuan dari penelitian sebelumnya 

 

PEMBAHASAN 

Hakikat Pengetahuan (Nature of Knowledge) 

Hakikat pengetahuan (Nature of Knowledge) sebuah konsep yang 

memiliki tiga bagian yaitu tacit dan explicit knowledge dan juga value of 

knowledge. Tacit dan explicit knowledge sendiri memiliki arti dan definisi yang 

berbeda antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge dalam 

konsep pengetahuan yang dipresentasikan oleh Polanyi (1996) berpendapat bahwa 

sebagian besar pengetahuan manusia tidak dapat diartikulasikan dan dibuat secara 

eksplisit dengan mudah.  

Tacit Knowledge bersifat pribadi. Tersimpan di benak karyawan PLN. Hal 

ini merupakan akumulasi pembelajaran dan pengalaman seorang karyawan 

berdasarkan problematika yang dihadapi dalam pekerjaannya. Nonaka dan 

Takeuchi (1995) menyatakan tacit knowledge ada di benak orang dan sulit untuk 

diartikulasikan secara tertulis serta diperoleh melalui pengalaman pribadi. Tacit 

knowledge dikembangkan melalui proses interaksi dengan orang lain. Tacit 

Knowledge juga berkembang melalui praktik trial and error dan pengalaman 

sukses dan kegagalan yang saling melengkapi. Hasil penelitian yang didapatkan 



selaras dengan pendapat tersebut diatas dimana pada bab III/Tabel 3.4 yaitu 56% 

menyatakan memiliki ide dan sulit diformulasikan, serta pada tabel 3.5 bahwa 

81%  responden setuju mempunyai ide dari pengalaman tersebut.  

Hasil tersebut menuunjukkan pentingnya setiap karyawan PLN bagi 

tumbuh-kembang perusahaan. Dalam arti setiap karyawan PLN dengan berbagai 

ragam tugas yang dilaksanakan tentunya mendapatkan banyak sekali pengalaman 

dan pengetahuan dalam bentuk tacit knowledge misalnya bagaimana bekerja cepat 

terkait keluhan pelanggan maupun hal yang terkait teknis seperti identifikasi 

sumber utama kerusakan jaringan listrik sehingga memberikan solusi dengan lebih 

cepat dan memuaskan pelanggan dan pengetahuan tersebut tidak diketahui oleh 

karyawan lainnya karena masih tersimpan dalam benak satu karyawan itu sendiri.  

Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti yang bisa dilihat 

pada bab III/Tabel bahwa 80% responden setuju dengan pernyataan pengetahuan 

sebagai nilai tambah bagi organisasi. Dan nilai dari sebuah pengetahuan tersebut 

akan dinilai berharga ketika saling berbagi pengetahuan yang dimiliki karyawan. 

Dapat diketahui dari tabel 3.19 70% karyawan merasa ide yang mereka miliki 

sangat berharga dan pada tabel 3.20 sebanyak 66% karyawan setuju dengan 

pernyataan pengetahuan yang saya miliki dihargai oleh rekan kerja saya saat saya 

membagikan pengetahuan tersebut dan pada bab 3.22 sebanyak  80% karyawan 

setuju bahwa pengetahuan 

Motivasi untuk berbagi (Motivation to share) 

Motivasi untuk berbagi adalah faktor motivasi yang mempengaruhi 

knowledge sharing antar individu dalam organisasi. Terdapat dua faktor yaitu 

internal dan eksternal.  Faktor internal menurut Brown dan Woodland (1999) 

yaitu individu menggunakan pengetahuan untuk kontrol dan pertahanan. Sesuai 

dari hasil penelitian pada bab III/Tabel 3.25 bahwa 81% responden setuju dengan 

pengetahuan yang dimilikinya sebagai kekuatan dalam dirinya. Dengan memiliki 

pengetahuan sebagai kekuatan, pengetahuan sendiri dalam berbagi pengetahuan 

terdapat timbal balik dalam berbagi pengetahuan tanpa adanya persyaratan dan 

negoisasi. Sesuai dari hasil penelitian pada bab III/Tabel bahwa 71% responden 

setuju dengan pernyataan bahwa saya ingin berbagi pengetahuan ketika saya 

mendapatkan pengetahuan dari rekan kerja saya. Dengan adanya timbal balik 

yaitu saling berbagi pengetahuan akan membuat perusahan mudah menjalankan 

startegi terkait pencapaian target perusahaan. Dalam hal ini sebanyak 77% 

karyawan PLN setuju bahwa pengetahuan yang dimiliki sebagai cara untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Selanjutnya pada faktor eksternal hubungan antara pemberi dan  penerima 

pengetahuan tersebut harus didasari saling percaya antar rekan kerja. Menurut von 

Krogh, dan Roos (1996) kepercayaan lebih penting karena kepercayaan 

memfasilitasi pembelajaran, dan keputusan untuk bertukar pengetahuan dalam 

kondisi tertentu. Sesuai dengan hasil dari penelitian ini yang bisa dilihat pada bab 

III/Tabel  3.32 bahwa 74% responden setuju dengan pernyataan saya merasa 

kepercayaan sangat dibutuhkan ketika berbagi ide oleh rekan kerja. Dengan 



kepercayan dalam melakukan berbagi pengetahuan tersebut seseorang 

mendapatkan suatu penghargaan dalam berbagi pengetahuan yang dilakukan pada 

kegiatan code of conduct di PT. Perusahaan Listrik Negara Area Sidoarjo yang 

sesuai dari hasil peneliti pada bab III/Tabel 3.33 bahwa 66% responden setuju 

dengan pernyataan keahlian saya meningkat ketika saya melakukan kegiatan 

berbagi pengetahuan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dampak positif dari 

kegiatan code of conduct di PT. Perusahaan Listrik Negara Area Sidoarjo yaitu 

memberikan suatu dorongan bagi karyawan untuk saling berbagi pengetahuan dan 

kepercayaan yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri. 

Kesempatan Untuk Berbagi (Opportunities to Share) 

Motivasi berbagi akan berdampak pada soliditas antar karyawan baik 

dalam pekerjaan maupun pencapaian target perusahaan. Hal inilah yang menjadi 

salah satu agenda penting dalam kegiatan code of conduct di PLN Area Sidoarjo. 

Kesempatan dalam berbagi adalah kesempatan yang bersifat formal yang meliputi 

program pelatihan, tim kerja terstruktur, dan sistem berbasis teknologi yang 

memfasilitasi dalam berbagi pengetahuan yang dijeleaskan menurut para ahli 

Nonaka & Takeuchi, (1995); Rulke & Zaheer, (2000) Intervensi dan peluang 

formal tidak hanya menciptakan konteks di mana berbagi pengetahuan tetapi juga 

menyediakan individu dengan alat yang diperlukan untuk melakukannya. Sesuai 

dari hasil peneliti yang sudah diturunkan pada Bab III/Tabel 3.44 bahwa 89% 

responden setuju dengan pernyataan adanya sistem yang berbasis teknologi yang 

memfasilitasi kegiatan berbagi ide di PT PLN area Sidoarjo dengan tambahan 

pernyataan kecepatan adalah alasan utama kebutuhan fasilitas tehnologi dalam 

kegiatan berbagi ide sebagaimana terlihat pada tabel 3.45 yaitu sebanyak 67% 

karyawan setuju proses penyebaran berbagi ide melalui jaringan elektronik 

sangatlah cepat. 

Selanjutnya kesempatan yang kedua yang bersifat informal yaitu lebih 

mencakup hubungan pribadi dan jejaring sosial yang memfasilitasi pembelajaran 

dan berbagi pengetahuan. Menurut para ahli Nahapiet & Ghoshal, (1998) 

mengemukaan Saluran relasional memfasilitasi komunikasi tatap muka, yang 

memungkinkan untuk membangun kepercayaan, yang pada gilirannya sangat 

penting untuk berbagi pengetahuan. Peluang informal untuk berinteraksi dengan 

orang lain membantu individu mengembangkan rasa hormat dan persahabatan, 

yang memengaruhi perilaku mereka.  Pada PLN Area Sidoarjo hal ini telah 

dilakukan yang dapat dilihat dari hasil penelitian yang sudah didapatkan pada bab 

III/Tabel bahwa 67% responden setuju dengan pernyataan Terdapat media khusus 

untuk melakukan kegiatan knowledge sharing (whastapp, chat room, dll) . 

Manfaat Kegiatan Code Of Conduct  

Suatu kegiatan khususnya knowledge sharing akan dilakukan dengan 

harapan adanya manfaat bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri seperti 

meningkatkan fungsi komunikasi antara teman kerja, meningkatkan kemampuan 

berbicara di depan umum, meningkatkan kerjasama dengan rekan kerja, 

mempermudah karyawan dalam mengeksplorasi dan mengekspoitasi 



pengetahuannya sebagai bukti adanya peningkatan kompetensi di dalam dirinya, 

sebagaimana dinyatakan oleh Rowley (2001) Manajemen berbagi pengetahuan 

ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian misi dan tujuan organisasi. 

Karyawan PLN Area Sidoarjo yang mengikuti kegiatan code of conduct 

sebagaimana terlihat pada tabel 3.54 menyatakan bahwa kegiatan code of conduct 

memberikan solusi praktis atas masalah pekerjaan yaitu sebanyak 89% karyawan 

setujudengan pernyatan kesulitan saya dalam bekerja mendapatkan solusi dengan 

adanya kegiatan code of conduct. Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya 

kegiatan code of conduct bagi pengembangan pengetahuan para karyawan dan 

akan berdampak pada capaian perusahaan sehingga kegiatan tersebut perlu untuk 

terus dilakukan bahkan dikembangkan agar kebutuhan perusahaan terkait solusi 

bagi permasalahan yang akan datang tetap terpecahkan. 

Culture of the Work Environment  

Culture of the Work Environment atau budaya lingkungan kerja dimana 

individu yang ada menjadikan Knowledge Sharing yang terbentuk dari keterkaitan 

ketiga faktor tersebut menjadi sebuah budaya dalam lingkungan kerja mereka. 

Sejumlah pengetahuan dibagi antara individu setiap saat, dalam situasi apa pun 

dalam organisasi. Namun, model berbagi pengetahuan yang disajikan di sini 

mengusulkan bahwa ketiga faktor tersebut saling terkait satu sama lain, dan jika 

masing-masing faktor ini menguntungkan bagi berbagi organisasi maka mereka 

bersama – sama menciptakan lingkungan ideal diperusahaan untuk berbagi 

pengetahuan antara individu-individu di dalam organisasi. Sehingga karyawan 

menjadikan knowledge sharing yang terbentuk dari gabungan ketiga faktor 

sebelumnya sebagai budaya. Yang pada akhirnya dijadikan sebagai dasar dalam 

melakukan pekerjaannya. Dari table 3.56 menunjukan bahwa gabungan dari 

ketiga faktor tersebut, nature of knowledge memperoleh rata-rata sebesar 3,86 

yang menunjukkan bahwa sangat setuju dalam mendukung budaya lingkungan 

kerja di perusahaan tersebut. Kemudian motivation to share memperoleh rata-rata 

sebesar 4 yang menunjukkan sangat setuju dalam mendukung budaya lingkungan 

kerja di perushaat tersebut. Dan faktor yamg terakhir oppurtunities to share 

memperoleh rata-rata sebesar 4 yang menunjukkan sangat setuju dalam 

mendukung budaya lingkungan kerja di perushaaan. Dapat di simpulkan bahwah 

karyawan menjadikan knowledge sharing yang terbentuk dari gabungan ketiga 

faktor sebagai budaya,lingkungan kerja yang pada akhirnya dijadikan sebagai 

dasar dalam melakukan pekerjaannya di PT. PLN area Sidoarjo. 

PENUTUP 

 Kesimpulan  

 Berdasarkan apa yang telah ditemukan, disajikan dan dianalisis dari 

penelitian mengenai model berbagi pengetahuan pada karyawan PT, Perusahaan 

Listrik Negara area Sidoarjo, peneliti berhasil menarik beberapa kesimpulan yang 

dapat menjadi temuan dalam penelitian ini. Berikut garis besar temuan dari 

penelitian: 



Berbagi pengetahuan yang digunakan antara individu yang ada di PT. PLN 

area Sidoarjo meliputi dari adanya tiga faktor yang membentuk kegiatan berbagi 

pengetahuan atau Knowledge Sharing. Faktor tersebut adalah Nature of 

Knowledge, Motivation to share, Opportunities to Share. Dari ke tiga faktor 

tersebut faktor Nature of Knowledge yang ada dalam membentuk knowledge 

sharing di PT. PLN area Sidoarjo presentase oleh faktor hakikat pengetahuan 

sebesar 3,86, Motivation to share  yang ada dalam membentuk knowledge sharing 

memiliki presentase sebesar 4 dan Opportunities to Share s yang ada dalam 

membentuk knowledge sharing presentase yang diperoleh sebesar 4 

Culture of the Work Environment atau budaya lingkungan kerja dimana 

karyawan yang ada di Perusahaan Listrik Negara area Sidoarjo menjadikan 

Knowledge Sharing yang terbentuk dari keterkaitan ketiga faktor tersebut menjadi 

sebuah budaya dalam lingkungan kerja mereka. Sejumlah pengetahuan tersebut 

dibagi antara karyawan setiap saat, dalam situasi apa pun dalam organisasi. 

Namun, model berbagi pengetahuan yang disajikan di sini mengusulkan bahwa 

ketiga faktor tersebut, nature of knowledge memperoleh rata-rata sebesar 3,86 

yang menunjukkan bahwa sangat setuju dalam mendukung budaya lingkungan 

kerja di perusahaan tersebut. Kemudian motivation to share memperoleh rata-rata 

sebesar 4 yang menunjukkan sangat setuju dalam mendukung budaya lingkungan 

kerja di perushaat tersebut. Dan faktor yamg terakhir oppurtunities to share 

memperoleh rata-rata sebesar 4 yang menunjukkan sangat setuju dalam 

mendukung budaya lingkungan kerja di perushaaan. Dapat di simpulkan bahwah 

karyawan menjadikan knowledge sharing yang terbentuk dari gabungan ketiga 

faktor sebagai budaya,lingkungan kerja yang pada akhirnya dijadikan sebagai 

dasar dalam melakukan pekerjaannya di PT. PLN area Sidoarjo. 

Saran 

  Bagi PT. Perusahaan Listrik Negara area Sidoarjo yaitu, perlu adanya 

pendokumentasian hasil kegiatan code of conduct di  Perusahaan Listrik Negara 

area Sidoarjo agar karyawan dengan mudah dalam proses temu kembali dokumen 

serta informasi hasil kegiatan code of conduct tersebut.  

 Bagi penelitian selanjutnya yaitu, dengan melihat pengaruh model 

knowledge sharing yang sudah digunakan dalam skripsi ini untuk bisa 

dikembangkan menggunakan tipe penelitian explanatif. 
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