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Suatu perusahaan produsen furniture berupa lemari, meja, bangku, buffet, kursi, dan
lainnya yang terbuat dari bahan utama kayu perlu memiliki sistem berbasis pengetahuan
(KMS) untuk dapat melakukan penjadwalan kerja yang optimal, yaitu adanya waktu
kosong (idle) yang minimal dari pegawai dan peralatan. Penjadwalan yang tidak optimal
akan menyebabkan banyak waktu idle bagi pekerja, sehingga pekerja datang ternyata
tidak ada garapan atauada garapan tapi peralatan yang dibutuhkan sedang terpakai
semua. Mungkin juga karena sesuatu hal, ada alat yang idle karena jumlah pegawai yang
mengoperasikan alat tersebut tidak mencukupi, atau alat tersebut tidak tergunakan
karena masih harus menunggu keluaran dari kegiatan yang belum selesai pada waktu yang
ditentukan.
Sebagai gambaran perusahaan tersebut memiliki jenis produk dan jenis, fungsi, serta
jumlah peralatan yang ada seperti pada gambar 1 berikut:

Gambar 1. Data alat produksi dan gambaran produk.
Sedangkan gambaran contoh penggunaan peralatan untuk beberapa kegiatan/tahapan
produksi disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Contoh kode tipe produk dan jenis pekerjaan untuk produksi.
Jumlah produk yang harus diselesaikan dalam satu waktu tertentu tergantung dari jumlah
transaksi pesanan yang datang dan waktu penyelesaiannya sesuai ketentuan yang
diberikan oleh perusahaan. Jadi ada suatu aplikasi untuk pencatatan pesanan seperti
contoh pada Gambar 3.

Gambar 3. Contoh pencatatan transaksi pemesanan.
1. Identifikasi berbagai pengetahuan tasit yang diperlukan untuk penjadwalan
optimal.

2. Identifikasi berbagai pengetahuan eksplisit yang diperlukan untuk penjadwalan
optimal.
3. Agar kedua jenis pengetahuan tersebut tersedia: (a) identifikasi kebutuhan data
yang harus disimpan perushaan untuk mendukung penjadwalan optimal, (b)
identifikasi aplikasi (software) apa yang diperlukan untuk mendukung penjadwalan
optimal. Jawaban 1-3 perlu penjelasan justifikasi dan rasionalisasinya!
4. Berdasarkan Nonaka’s Model of Knowledge Creation and Transformation, jelaskan
masing-masing
aktivitas
(proses)
pada
4
kuadran
(SOCIALIZATION,
EXTERNALIZATION, INTERNALIZATION, dan COMBINATION) yang perlu dilakukan di
perusahaan tersebut. Uraikan singkat namun jelas, informatif dan konkrit.
SELESAI

