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Masalah 
Kebanyakan penelitian KM pada Sistem Informasi berasumsi bahwa pengetahuan 

tersebut memiliki dampak positif bagi organisasi. Akan tetapi, pengetahuan tersebut 

sebetulnya merupakan pedang bermata dua: ketika terlalu sedikit dapat 

menyebabkan kesalahan yang mahal, dan ketika terlalu banyak dapat mengarah ke 

tanggung jawab yang tidak diinginkan.  

 

Tujuan 
Tujuan dari artikel ini untuk meningkatkan perhatian kepada konsekuensi yang tidak 

diharapkan dalam mengatur pengetahuan organisasi. Artikel ini juga hendak untuk 

memperluas ruang lingkup dari penelitian KM di bidang sistem informasi. Yang paling 

penting adalah meningkatkan kepedulian mengenai perbedaan wacana (discourse) 

yang ada. 

 

Metoda 
Paper ini menganalisis literatur mengenai KM dan mengelompokkannya sesuai 

dengan kerangka dari Deetz yang terdiri dari empat wacana, yaitu normative, 

interpretive, critical, dan dialogic. Kemudian, dari keempat wacana ini, 

diidentifikasi fokus penelitian, kiasan pengetahuan, landasan teori dan implikasi dari 

artikel yang berkenaan dengannya.  

 

Framework Deetz 
Tulisan ilmiah mengenai KM dapat dilihat berdasarkan dua dimensi: asal konsep dan 

masalah itu timbul, dan hubungan dengan wacana sosial yang dominan. Konsep dan 

masalah dapat timbul dari anggota peneliti yang terlibat (local/emergent) atau juga 

dari teori yang dapat diterapkan pada konsep dan masalah tersebut (elite/a priori). 

Hubungan dengan wacana sosial yang dominan dapat dibagi menjadi konsensus dan 
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dissensus. Yang lebih dominan pada konsensus adalah pengetahuan yang terstruktur, 

relasi sosial, dan identitas. Sedangkan pada dissensus berkenaan dengan perjuangan, 

konflik, dan ketegangan sebagai keadaan normalnya. Dari kombinasi kedua dimensi 

di atas, dibentuk empat wacana yaitu normative, interpretive, critical, dan dialogic. 

Pengelompokannya dapat dilihat pada tabel berikut 

 Konsensus Dissensus 
Local/Emergent Interpretive Dialogic 
Elite/A Priori Normative Critical 
 
Normative 

Wacana ini merefleksikan modernisasi dengan asumsi bahwa pencerahan akan 

meningkat seiring dengan rasionalisasi, manajemen, dan pengendalian.  

 

Interpretive 

Wacana ini menekankan pada hal sosial dibanding tujuan ekonomi di organisasi 

 

Critical 

Wacana ini ditandai oleh pandangan organisasi sebagai tempat penjuangan politik 

dan tempat terjadinya konflik yang berkelanjutan. 

 

Dialogic 

Wacana ini memusatkan pada alam yang terpecah-pecah dalam proses pembangunan 

yang tidak akan berakhir. 

 
 
Komentar 
Secara pribadi saya kurang merasakan esensi dari tujuan dari artikel ini. Mungkin 

karena artikel ini termasuk meta-research yang lebih cocok ditujukan kepada 

peneliti ilmiah. Terlebih lagi pengklasifikasiannya tergolong ‘berat’ yang merupakan 

kelanjutan dari klasifikasi Burrel-Morgan 
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