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Abstrak— Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki 
peran penting dalam  rangka  membangun perekonomian  
nasional. Globalisasi yang ditandai dengan pesatnya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
menghantarkan bisnis pada konsep knowledge-based 
business yaitu strategi bisnis berbasis ilmu pengetahuan. 
Dengan manajemen pengetahuan, organisasi dapat 
menciptakan, mengkomunikasikan dan mengaplikasikan 
pengetahuan ke segala macam kegiatan bisnis untuk 
mencapai tujuan bisnis. Objek terbesar dari suatu proses 
pengetahuan adalah inovasi yang selanjutnya akan 
memberikan keunggulan kompetitif bagi UKM. 

Kata kunci –  knowledge management, inovasi, daya saing, 
usaha kecil menengah. 

 

I. PENDAHULUAN 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki 

peran penting dalam  rangka  membangun 
perekonomian  nasional melalui tumbuh kembang 
usahanya. Kontribusi dari UKM dari tahun ke tahun 
menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam segi 
jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, 
Pendapatan Domestik Bruto (PDB), total ekspor non 
migas, serta nilai investasi (Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah RI, 2012). 

Munculnya skema perdagangan  bebas ASEAN-
China  Free  Trade Agreement  (ACFTA) yang dibuka 
sejak  awal tahun  2010 memberikan tantangan baru 
bagi produk lokal. Selain negara –negara ASEAN 
(Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand), Cina 
menjadi bagian dari kesepakatan ini sehingga tentunya 
persaingan  tidak  lagi  hanya  didominasi  antar  
produk dalam  negeri,  tetapi  juga  akan  diramaikan  
dengan  masuknya  produk  dari  luar negeri (ASEAN 
dan Cina). Meski memberikan tantangan baru, hal ini 
sekaligus membuka peluang bagi UKM Indonesia 
untuk memperluas pasar produk mereka.  

Globalisasi yang ditandai dengan pesatnya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini 
menghantarkan bisnis pada konsep knowledge-based 
business yaitu strategi bisnis berbasis pengetahuan. Ide 
ini juga diharapkan mampu memberi dampak bagi 

perekonomian suatu negara. “For countries in the 
vanguard of the world economy, the balance between 
knowledge and resources shifted so far towards the 
former that knowledge has become perhaps the most 
important factor determining the standard of living – 
more than land, than tools, than labor.” (World 
Development Report tahun 1998 dalam Malhotra, 
2003). Paradigma new economy yang mendorong 
perkembangan teknologi informasi dan ilmu 
pengetahuan menyebabkan  perubahan lingkungan 
bisnis menjadi semakin cepat, kualifikasi tenaga kerja 
yang semakin kompetitif serta perubahan pola 
pekerjaan, sehingga perhatian terhadap sumberdaya 
yang intangible semakin besar (Widianingsih, 2012). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa di dalam dokumen 
prospektus World Bank untuk penilaian aset 
pengetahuan dalam skala nasional (national knowledge 
assessment) menyatakan bahwa “knowledge 
assessment is a tool for assisting countries to analyze 
their capabilities for participating in the knowledge 
revolution. It focuses in those areas of the economy 
and society that directly benefit from knowledge and 
learning”. Paradigma bisnis bergerak tak hanya 
memperhitungkan nilai aset berwujud tapi juga sudah 
mengarah kepada aset tak berwujud seperti 
pengetahuan, informasi, serta teknologi. 

Meresponi perubahan paradigma tersebut, UKM 
juga harus mampu melakukan manajemen atas 
pengetahuan (knowledge management) untuk  
membuat usahanya lebih kompetitif. Knowledge 
merupakan campuran dari pengalaman, nilai, informasi 
kontekstual, pandangan pakar dan intuisi mendasar 
yang memberikan lingkungan suatu kerangka untuk 
mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dan 
informasi (Davenport dan Prusak dalam Setiarso 
(2006)). Dengan melakukan manajemen pengetahuan, 
UKM dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien. 
Pengetahuan yang dimiliki oleh satu individu jika 
diakumulasikan dan menjadi pengetahuan suatu 
organisasi tentunya dapat memaksimalkan kinerja 
organisasi tersebut. Memaksimalkan pengelolaan 
pengetahuan ini akan mendorong individu dan 
organisasi pada suatu proses inovasi yang kreatif.  


