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ABSTRAK
Personal Information Management dapat membantu seseorang dalam mengelola
informasi pribadi yang disimpan dalam media penyimpanannya. Sehingga
memudahkan orang tersebut untuk menemukan informasinya kembali. Fenomena
tersebut membuat ketertarikan tersendiri untuk mengetahui gambaran Personal
Information Management yang dikembangkan oleh dosen peneliti desentralisasi
Universitas Airlangga pada khususnya. Penelitian ini dikaji berdasarkan tahapan
yang meliputi penemuan informasi (finding), penyimpanan informasi (keeping),
dan meta level yang terdiri dari pengorganisasian informasi (organizing),
pemeliharaan informasi (maintaining), pengaturan arus informasi (managing
privacy and the flow of information), pengaturan dan evaluasi (measuring and
evaluating), making sense. Dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif
dan teknik pengambilan sampel acak sistematis (systematic random sampling)
dihasilkan sebanyak 75 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
26,7% dosen peneliti melakukan browsing tanpa memiliki kata kunci yang tepat
pada saluran informasi. Kemudian (40,0%) dosen peneliti menyimpan informasi
pada folder yang berbeda dengan kategori informasi yang sejenis. Selanjutnya
(65,3%) dosen peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan jenis/subyek
informasi dan (50,7%) memberi nama informasi sesuai dengan isi informasi.
Untuk pemeliharaan informasi pada file digital (33,2%) dosen peneliti
menggunakan cara back up data, dan mengcopy data pada media lain, sedangkan
(22,8%) memelihara file cetak dengan cara menyimpan file pada media yang
aman. Banyaknya informasi masuk ke dalam media penyimpanan, membuat
(46,7%) dosen peneliti kesulitan menemukan informasi dikarenakan lupa letak
dan nama informasi. Oleh karena itu (46,7%) dosen peneliti memilih melakukan
antisipasi dengan cara menyeleksi semua informasi yang masuk dan melakukan
pengelolaan informasi pribadi kembali.

Kata kunci: Personal Information Management, penemuan, penyimpanan,
pengorganisasian informasi
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Anindya Dayu Rusmei Lina

ABSTRACT
Personal Information Management can help a person to manage the personal
information that is stored in the storage media. Making it easier for such people
to find the information again. This phenomenon makes its own interest to know
the description of Personal Information Management developed by faculty
researchers decentralization Airlangga University in particular. This study
assessed based on the stages that include information discovery (finding),
information storage (keeping), and a meta level consists of organizing
information (organizing), maintenance information (maintaining), setting the flow
of information (managing privacy and the flow of information), setting and
evaluation (measuring and evaluating), making sense. By using descriptive
quantitative method and a systematic random sampling technique (systematic
random sampling) generated by 75 respondents. The results of this study showed
that 26.7% of lecturers researchers to browse without having the right keywords
in the channel information. Then (40.0%) faculty researchers store information in
different folders with similar categories of information. Furthermore (65.3%)
faculty researchers classify information based on the type / subject and
information (50.7%) gave the name of the information in accordance with
information content. For information on digital file maintenance (33.2%) faculty
researchers used way back up the data, and copy the data to another media, while
(22.8%) maintain print files by storing files on a secure media. The amount of
information into the storage medium, making (46.7%) faculty researchers forgot
difficulty finding information because the location and name information. Hence
(46.7%) faculty researchers chose to anticipate by selecting all incoming
information and manage personal information again.

Keywords: Personal Information Management, finding, keeping and organizing
of information
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Pendahuluan
Berkat kecanggihan teknologi informasi yang semakin pesat,
mengakibatkan produksi informasi menjadi semakin melimpah. Setiap orang
dengan mudahnya dapat memperoleh informasi kapanpun, dan dimanapun tanpa
ada batasan ruang dan waktu. Informasi berguna untuk menunjang aktivitas setiap
orang di lingkungan informasinya seperti berkomunikasi, bertukar informasi,
mengolah informasi dan lain sebagainya. Salah satu contoh profesi yang sering
bergelut dengan informasi adalah dosen. Dosen memiliki tugas utama sebagai
seorang pengajar, namun disamping itu mereka juga memiliki tugas lain seperti
melakukan penelitian untuk mendukung profesinya. Setiap hari para dosen ini
selaluditantang untuk berhadapan dengan informasi-informasi baru yang selalu
bertambah baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.
Bertambahnya kuantitas informasi ini dikenal dengan fenomena
information overload. Fenomena information overload memang tidak dapat
dihentikan maupun dibendung lagi perkembangannya. Dalam 50 tahun terakhir,
perkembangan teknologi telah mempengaruhi volume informasi dari waktu ke
waktu dalam sejarah hidup manusia. (Edmund dalam Feather, 2000). Feather
menggambarkan informasi yang berlebihan sebagai titik di mana ada begitu
banyak informasi sehingga menyebabkan informasi itu sendiri menjadi tidak lagi
efektif untuk digunakan. Informasi menjadi tidak terbatas dan dapat menyebabkan
setiap individu mengalami kesulitan dan kebingungan untuk menemukan
informasi yang sesuai dengan kebutuhan.
Eppler menyatakan bahwa berbagai informasi yang diterima oleh individu,
jika melampaui titik tertentu, maka akan sulit untuk diproses dan dapat
menyebabkan kebingungan dan bisa memiliki dampak negatif pada kemampuan
individu untuk menetapkan prioritas serta mengingat informasi sebelumnya (Ruff
dalam Eppler, 2002). Sejalan dengan itu, manusia menjadi tidak berdaya dalam
menghadapi besar arus informasi yang semakin bertambah dikarenakan
keterbatasan kemampuan memori manusia. Kegiatan mengingat, memproses, dan
menerima informasi baru dapat menyebabkan suatu kelelahan fisik yang nantinya
juga akan berpengaruh pada produktivitas kerja.
Salah satu penelitian mengenai kelelahan fisik yang ditimbulkan karena
banyaknya informasi yang harus dikelola oleh seseorang adalah penelitian
mengenai penumpukan dokumen dalam format cetak yang dilakukan oleh Andrea
Connell, 2011 dengan istilah “Messy Desk Syndrome”. Messy Desk Syndrom
merupakan sebuah sindrom dimana banyak dokumen dalam format cetak atau
kertas ditumpuk di satu meja kerja sehingga menimbulkan kesulitan dalam
penemuan kembali informasi dan menyebabkan stress. Dari hasil penelitian
tersebut dapat diketahui bahwa, ketika banyak informasi masuk ke dalam
kehidupan seseorang, namun tidak disertai dengan pengelolaan informasi yang
baik, maka hal tersebut akan menimbulkan kesulitan berupa kesulitan mengingat
informasi, dan kesulitan menemukan kembali informasi yang akhirnya dapat
menyebabkan stress.
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Melihat dari hasil studi yang dijelaskan diatas, sebagai seorang dosen yang
setiap hari menerima, menyimpan dan memproses data, sudah seharusnya
memiliki cara atau strategi tersendiri dalam mengelola informasi pribadi guna
menunjang aktivitas di lingkungan kerjanya. Untuk itu setiap dosen diharapkan
memiliki strategi pengelolaan informasi yang baik. Etzel menunjukkan bahwa
untuk mengatasi informasi yang berlebihan strategi manajemen informasi pribadi
perlu dikembangkan (Edmunds dalam Etzel, 1995). Manajemen informasi pribadi
atau Personal Information Management yang selanjutnya akan disingkat PIM ini
menarik untuk dikaji dan di bahas lebih lanjut dikarenakan hal ini merupakan
salah satu strategi yang dapat digunakan oleh dosen dalam menangani fenomena
keberlimpahan informasi. Keterbatasan memori, merupakan salah satu penyebab
terhambatnya proses penemuan informasi. Karena biasanya individu tidak ingat
atau bahkan sulit menemukan lokasi tempat ia menyimpan data maupun tidak
ingat dengan nama folder tempat ia menyimpan data. Disini PIM dapat membantu
proses temu balik informasi, membantu proses menyaring informasi sesuai
dengan kebutuhan sehingga waktu yang digunakan untuk mencari dan
menemukan kembali informasi lebih efektif.
Studi tentang strategi dari PIM telah diteliti oleh dua peneliti sebelumnya
yaitu Dina Mauliya Sari pada tahun 2012 terhadap mahasiswa eksak dan
mahasiswa sosial Universitas Airlangga dan Nisa Adelia tahun 2014 terhadap
pustakawan perguruan tinggi. Menurut hasil penelitian Dina Mauliya Sari, 79%
mahasiswa eksak dan non eksak mencari informasi dengan mencermati terlebih
dahuluinformasi yang telah ditemukan kemudian dikelompokkan sesuai
dengan keinginan. Sebanyak 72 % mahasiswa mengelompokkan informasi ke
dalam folder dengan kategori sejenis. Kemudian 41% mahasiswa melakukan
penumpukan (piling) dalam menyimpan informasi berbentuk media kertas dan
media elektronik. Selanjutnya 42% menggunakan penamaan tertentu untuk
menandai informasi yang disimpan, dengan alasan mengelompokkan informasi
yang dimiliki memudahkan untuk menemukan kembali informasi dibutuhkan.
Email merupakan teknologi informasi memberikan penyimpanan yang efektif
untuk menyimpan informasi dan sebagai media sharing kepada teman, keluarga,
dan orang lain sebagai salah satu bentuk aktivitas dari Personal Information
Management.
Berbeda dengan penelitian Dina Mauliya Sari, penelitian Nisa Adelia pada
pustakawan perguruan tinggi negeri di Surabaya, menunjukkan dimana dalam
menemukan informasi, 67,1% pustakawan melakukan pencarian informasi
dengan menggunakan kata kunci, 56,2% mengenali informasi dengan cara
membaca secara seksama isi informasi. Kemudian 76,7% pustakawan
mengorganisasi informasinya dengan mengelompokkannya berdasarkan isi
informasi dan 64,4% memberi label/nama berdasarkan isi informasi juga.
Terdapat 13,7% pustakawan melakukan penumpukan informasi. Kemudian
tindakan penyimpanan informasi terdapat 9,4% dan 1,4% pustakawan cenderung
hanya membaca dan mengingat ingat saja, dan jika membutuhkan, langsung
menuju ke internet.
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Dari kedua hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa strategi
manajemen informasi yang dilakukan oleh setiap orang berbeda-beda. Setiap
orang mengembangkan cara tersendiri untuk mengelola informasi pribadinya, dari
proses menemukan, menyimpan, mengelola hingga menemukan kembali
informasi. Dari uraian latar belakang diatas dapat digambarkan tantangan apa saja
yang harus dihadapi oleh dosen yang juga sebagai seorang peneliti di era
information overload ini. Dosen ditantang untuk mengembangkan suatu strategi
pengelolaan informasi pribadi guna memudahkan dalam proses penemuan
kembali informasi. Personal Information Management tidak hanya membantu
dalam proses information retrieval saja, tetapi juga dapat melatih seseorang dalam
menata, memilah dan mengorganisir informasi pribadinya dengan baik.

Metode Penelitian
Tipe penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif dengan metode deskriptif. Jadi tujuan penulisan ini adalah memberikan
suatu gambaran umum terhadap suatu fenomena atau gejala yang terjadi di
lapangan secara mendetail mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari populasi.
Disini penulis bermaksud untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai
Personal Information Management (PIM) pada Dosen Peneliti Desentralisasi
Tahun 2013 Universitas Airlangga Surabaya. Lokasi penelitian akan ditentukan di
Universitas Airlangga Surabaya dengan memilih seluruh Fakultas yang berada di
bawah naungan Kampus A, B, C Universitas Airlangga. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh dosen Universitas Airlangga yang telah melaksanakan
penelitian desentralisasi tahun 2013. Jumlah keseluruhan dosen yang melakukan
penelitian sebesar 300 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan probability sampling dengan teknik sampel acak
sistematis (systematic random sampling). Penelitian ini tidak ditujukan untuk
menggeneralisir hasil penelitian pada populasi yang lebih luas. Oleh sebab itu
dalam penelitian ini hanya akan mengambil 75 orang responden. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data
primer dan pengumpulan data sekunder.
Konsep Personal Information Management
Berikut adalah penjelasan dari ketiga komponen PIM menurut William
Jones dalam bukunya Keeping Found Things Found (2008):
1. Finding
Finding merupakan kegiatan penemuan informasi. Seseorang melakukan
kegiatan penemuan informasi dikarenakan memiliki suatu kebutuhan akan
informasi tersebut. Kegiatan finding dapat dilakukan dengan cara menelusur
informasi melalui internet, membaca daftar isi, katalog maupun membaca cepat
suatu referensi. Proses ditemukannya informasi, terjadi pada ruang informasi yang
luas dan terintegrasi dengan ruang informasi pribadi. Penemuan informasi ini
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dapat dilakukan pada dua ruang yaitu, penemuan informasi pada ruang informasi
yang pernah di temukan sebelumnya (re-finding) dan pada ruang informasi yang
baru (new - finding).
Bates (dalam Jones, 2008) menjelaskan bahwa terdapat tiga teknik umum
dalam finding. Tiga teknik umum itu sebagai berikut :
a. Browsing
Bates menjelaskan, browsing merupakan kegiatan penelusuran informasi
yang dilakukan seseorang ketika ia tidak memiliki pemikiran atau kata kunci yang
jelas tentang apa yang hendak ia cari.
b. Linking Occupies
Kata kunci dapat menghubungkan informasi yang ingin ditemukan oleh
seseorang sesuai dengan apa yang ia cari. Oleh karena itu informasi dapat segera
ditemukan apabila kata kunci yang diketikkan pada alat penelusuran tepat. Kata
kunci yang tepat tersebut dapat digunakan sebagai link untuk memanggil kembali
informasi yang sama.
c. Directed Searching
Dalam directed searching, penggunaan kata kunci yang spesifik dapat
membantu seseorang dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dalam ruang
informasi yang luas. Untuk itu teknik yang dapat digunakan dalam teknik ini
adalah membaca cepat (scan). Directed Searching merupakan suatu kegiatan yang
melibatkan sebagian besar recall dan juga recognation.
2. Keeping dan organizing
Setelah menemukan informasi, kegiatan selanjutnya yang dilakukan
adalah menyimpan informasi tersebut dalam media penyimpanan. Media
penyimpanan dapat berupa media elektronik seperti email, web dsb. maupun non
elektronik seperti filling cabinet, box file, rak buku dsb. Menurut Malone pada
tahun 1983 terdapat dua bentuk model penyimpanan dalam PIM yaitu “Filing”
dan “Piling”. Filing merupakan model penyimpanan yang dilakukan oleh
seseorang dengan cara menyeleksi informasi yang ia peroleh,
kemudianmenyimpannya pada folder dan memberikan nama atau memberi label
pada folder tersebut. Piling, merupakan model penyimpanan informasi yang
dilakukan oleh seseorang tanpa adanya proses seleksi terlebih dahulu, dan juga
tidak ada pemberian label pada informasi yang ia simpan. Disini informasi yang
diperoleh dari berbagai sumber ditumpuk begitu saja dalam satu folder. Oleh
karena itu strategi penyimpanan dengan cara piling ini lebih baik dihindari.
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3. Meta-level
A. Maintaining
A.1 Maintaining for Now
Pemeliharaan untuk saat ini sangat perlu dilakukan karena beberapa alasan
berikut ini:
a. Informasi merupakan aset yang berharga : informasi yang termasuk dalam
kategori ini adalah informasi yang memiliki nilai penting seperti gambar,
video dari keluarga dan teman, surat dari teman dan keluarga, catatan dan
rekaman kejadian.
b. Informasi sangat sulit untuk digantikan: informasi yang termasuk dalam
kategori ini adalah dokumen resmi seperti pendaftaran mobil dan bukti
transaksi penjualan, surat tanah, dsb. Dan juga yang termasuk dalam
kategori ini adalah informasi yang berhubungan dengan tugas.
c. Koleksi Refrensi: koleksi refrensi yang dimaksud disini adalah koleksi
informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu. Koleksi
refrensi dapat berupa potografi, ilustrasi, musik, artikel, resep, dan bahkan
humor.
d. Working Information: informasi yang termasuk dalam kategori ini adalah
informasi yang sedang digunakan untuk pekerjaan maupun tugas
seseorang.
Melihat pentingnya informasi yang berharga dan dapat menunjang
pekerjaan seseorang, pemeliharaan informasi sangat penting dilakukan. Namun
dalam perkembangannya, pemeliharaann itu sendiri memiliki tantangan dan
pertimbangan diantaranya adalah perlindungan data dan back-up, karena bisa saja
sebuah hard disk dapat mengalami sebuah kecelakaan dan dapat menjadi bencana
ketika tidak dilakukan back up. Mem-backuphard disk dari PC atau komputer
adalah salah satu bagian dari jawaban pemeliharaan informasi digital. Sedangkan
dalam kasus dokumen tercetak, pemeliharaan dapat dilakukan dengan
menempatkan dokumen dalam sebuah penyimpanan deposit di sebuah bank atau,
jika diletakkan di rumah, maka, letakkan di kotak anti kebakaran. Selain itu
pemeliharaan juga dapat dilakukan dengan cara membersihkan informasi yang
sudah tidak disimpan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghapus atau
memindahkan informasi ke wilayah yang lain. Terakhir adalah dengan cara
sinkronisasi, update dan memperbaiki. Sinkronisasi merupakan suatu kegiatan
yang dihadapi seseorang ketika bekerja pada beberapa komputer yang berbeda,
ketika seseorang bekerja pada komputer yang berbeda beda, maka dia harus
melakukan sinkronisasi data.
A.2 Maintaining for later
Maintaining for later adalah penyimpanan informasi untuk masa yang
akan datang (lebih dari 10 sampai 30 tahun kedepan). Maksud dari penyimpanan
informasi yang akan datang adalah bukan menyimpan informasi pada masa datang
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akan tetapi menyimpan informasi saat ini untuk digunakan pada masa yang akan
datang.
Dalam pemeliharaan jangka panjang pada informasi personal, terdapat
beragam tantangan dan pertimbangan. Tantangan yang dihadapi saat melakukan
pemeliharaan jangka panjang ini datang dari piranti lunak program komputer yang
selalu mengalami perubahan sehingga harus terus melakukan update software
supaya format data tetap sesuai dan dapat di buka. Selain itu, kejadian seperti lupa
password, data terformat juga mungkin sekali terjadi. Jika dalam dokumen
tercetak, maka tantangannya terletak pada usia kertas itu sendiri yang lama
kelaman mengalami kerapuhan dan harus di lakukan preservasi.
B. Managing privacy and the flow of information
Mengelola arus informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu mengelola arus
informasi keluar dan mengelola arus informasi masuk :
a) Mengelola arus informasi keluar
Arus informasi keluar, tolak ukurnya adalah pada individu. Ketika
individu mengirimkan pesan, mengerjakan sesuatu hal, melakukan aktifitas,
melakukan pembelian, menulis di website, facebook, dokumen pribadi dan setiap
langkah yang diambil, secara tidak sengaja berpotensi memberikan informasi
tentang diri individu kepada orang lain. Banyaknya aktivitas individu yang
terekam dalam berbagai macam media digital maupun tercetak dapat
mempengaruhi privasi atau ruang pribadi individu. Pengelolaan arus informasi
yang keluar dapat dilakukan dengan cara memperhatikan siapa lawan bicara atau
untuk apa dan untuk siapa informasi tersebut. Jadi yang harus di perhatikan dalam
mengelola informasi keluar adalah urgensi informasi, piranti digital, dan privasi
untuk keamanan.
b) Mengelola Arus Informasi Masuk
Saat ini informasi semakin berkembang pesat. Informasi dapat diperoleh
dari manapun dan kapanpun. Hal ini menyebabkan banyak sekali informasi yang
masuk dalam kehidupan seseorang. Dalam beberapa kasus, seringkali informasi
yang masuk juga tidak sesuai dengan kebutuhan seseorang maupun tidak ada
kaitannya dengan tugas atau pekerjaan. Mengelola arus informasi yang masuk
dilakukan dengan berfokus pada saluran informasi, hubungan strategi dengan
penyeleksiannya, dan bagaimana memproses informasi tersebut.
C. Measuring and evaluating
Secara umum measuring dan evaluating merupakan bagian dari tahap
penyelidikan dan mengumpulan data yang meliputi observasi bersifat subyektif
dan kualitatif. Dalam PIM, kegiatan pengukuran itu digunakan untuk melihat
keberhasilan elemen-elemen dari praktek PIM. Kegiatan measuring dan
evaluating merupakan dua hal yang termasuk ke dalam PIM activities, karena dua
langkah tersebut akan membantu seseorang dalam pengambilan keputusan.
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Pengukuran dan Pertimbangan

Elemen-elemen praktek PIM harus bisa digunakan. Konsep-konsep kunci
kegunaan seperti yang ditetapkan oleh International Organization (ISO document
9241) adalah sebagai berikut :
1) Efektivitas.
2) Efisiensi.
3) Kepuasan.


Saran untuk mengevaluasi

Terdapat dua poin penting sebagai pertimbangan sebelum melakukan evaluasi.
o Mengkondisikan tempat untuk mengevaluasi.
o Mengevaluasi di beberapa poin dalam satu waktu.
D. Making sense
Sense-making dicetuskan oleh Brenda Dervin pada tahun 1972. Penelitian
mengenai sense-making ini awalnya dilakukan untuk mengetahui kebutuhan
informasi, pencarian dan penggunaan informasi secara komunikatif. Dervin
menggambarkan model sense-making sebagai seorang individu yang berjalan
menuju sebuah jembatan. Individu berjalan membawa masalah dan berusaha
membangun sebuah jembatan berupa informasi. Masalah tersebut dapat berupa
pengalaman, sejarah, pengetahuan yang dia miliki, dsb. Kemudian ketika di
tengah jembatan ia menemui sebuah jurang atau lubang di jembatan yang harus
dilaluinya untuk menuju situasi yang menjadi tujuannya. Jurang atau lubang
tersebut diibaratkan sebagai gap atau kesenjangan. Gap tersebut berupa
pertanyaan, kebingungan terhadap suatu masalah atau informasi yang ia dapat
sebelumnya. Oleh sebab itu perlu beberapa metode untuk mengatasi gap tersebut.

Hasil dan Pembahasan
Personal Information Management merupakan konsep yang
dikembangkan oleh William Jones untuk mengetahui tahapan-tahapan manajemen
informasi pribadi yang dilakukan oleh dosen peneliti mulai dari finding hingga
making sense sebagai berikut:
Penemuan Informasi (Finding Information)
Berawal dari adanya kebutuhan akan informasi, hal tersebut mendorong
individu untuk melakukan tindakan pencarian untuk menemukan informasi yang
dibutuhkan. Menurut Wilson (2000) dalam upaya penemuan informasi,
seseorang bisa saja berinteraksi dengan sistem informasi manual (seperti
surat kabar atau perpustakaan) atau dengan sistem berbasis-komputer, misalnya
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World Wide Web atau internet. Dalam model Wilson (1981, 1996) bahwa
perilaku penemuan informasi berasal dari kebutuhan akan informasi oleh
pengguna. Respon terhadap kebutuhan tersebut menuntut pada sistem
informasi (seperti perpustakaan atau database), dan sumber informasi lainnya
(seperti textbook, handout, dosen dan yang lainnya). Dari data yang diperoleh
berdasarkan hasil pengolahan data, saluran informasi yang dominan digunakan
oleh dosen peneliti dalam mencari informasi adalah perpustakaan dan internet
(17,3%). .
Teknik mencari informasi yang dilakukan oleh dosen peneliti untuk
menemukan informasi yang sesuai adalah dengan cara browsing pada saluran
informasi tanpa memiliki kata kunci yang tepat (22,7%). Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Bates (dalam Jones, 2008) yang menjelaskan bahwa terdapat
tiga teknik umum dalam finding. Tiga teknik umum itu adalah browsing, linking
occupies, directed searching. Salah satunya yaitu browsing merupakan kegiatan
penelusuran informasi yang dilakukan seseorang ketika ia tidak memiliki
pemikiran atau kata kunci yang jelas tentang apa yang hendak ia cari. Oleh karena
itu seseorang melakukan penelusuran pada ruang informasi yang luas guna
membantu untuk mempersempit skup seseorang dalam usaha menemukan
informasi.
Proses penemuan informasi merupakan goal dari proses pencarian
informasi. Pencarian informasi dilakukan dengan tujuan ingin menemukan
informasi yang sesuai kebutuhan. Dalam proses penemuan informasi, terdapat
baragam teknik yang dapat dilakukan oleh individu. Dari penemuan data yang
diperoleh terkait dengan teknik yang dilakukan oleh dosen peneliti dalam
menemukan informasi, mayoritas yakni memilih membaca cepat isi informasi,
membaca judul/abstrak (17,3%). Jadi untuk mengetahui dan mengenali isi
informasi sebagian besar dosen peneliti membaca cepat isi informasi dan juga
membaca judul/abstraknya.
Alasan dosen peneliti memilih untuk membaca abstrak karena abstrak
merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia
menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat
kepada pembaca tentang apa yang terdapat dalam suatu tulisan. Dosen
peneliti menyatakan bahwa alasan mereka membaca judul/abstrak karena mereka
hanya memiliki sedikit waktu untuk membaca tumpukan informasi yang berkaitan
dengan penelitian. Selain itu mereka menilai hanya dengan membaca
judul/abstrak dosen peneliti dapat mengenali dan mengetahui kesesuaian
informasi dengan kebutuhannya.
Dalam proses penemuan kembali informasi dosen peneliti juga kerap
menemukan informasi sama dan informasi baru terkait penelitian. Informasi sama
yang ditemukan adalah informasi terkait topik penelitian, informasi terkait teori
penelitian, informasi terkait referensi pendukung, informasi terkait metodologi
penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh William Jones bahwa re-finding adalah
kegiatan penemuan kembali informasi yang telah dikunjungi atau ditemukan
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sebelumnya. Ketika seseorang sedang melakukan kegiatan penemuan informasi,
dan ia tanpa sengaja maupun sengaja menemukan informasi yang sudah pernah
atau telah dia temukan sebelumnya, maka ini dinamakan re-finding. Berdasarkan
hasil temuan data, mayoritas dosen peneliti menyatakan bahwa alasan mereka
menemukan kembali informasi yang sama adalah karena mereka membutuhkan
kembali informasi tersebut. (47,8%).
Didasarkan pada asumsi Wilson yang menjelaskan penemuan informasi
sebagai sebuah serangkaian aktifitas mulai dari munculnya kebutuhan informasi,
pencarian informasi, hingga menemukan informasi dan begitu seterusnya hingga
kebutuhan informasi kembali muncul. Sesuai dengan asumsi tersebut, dosen
peneliti kembali mencari informasi terkait topik, teori, metodologi penelitian serta
referensi pendukung dalam ruang informasinya. Kebutuhan akan informasi yang
sama, kembali muncul dapat disebabkan karena faktor dalam diri individu sendiri
seperti ingin menggunakan kembali informasi tersebut karena masih ada
keterkaitan dengan kepentingan penelitiannya.
Dalam proses penemuan informasi ini berhubungan dengan ruang
informasi dan alat yang digunakan. Ruang informasi disini adalah tempat
dimana seseorang menemukan informasi. Menurut William Jones dalam bukunya
KFTFdi jelaskan bahwa penemuan informasi dapat terjadi di ruang
penyimpanan umum dan ruang penyimpanan pribadi. Ruang penyimpanan umum
yang dimaksud disini seperti perpustakaan, toko buku, internet dsb. Sedangkan
ruang penyimpanan pribadi yang dimaksud disini seperti laptop/ komputer
pribadi, flashdisk pribadi dsb.
Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwasanya mayoritas (50,7%)
dosen peneliti menemukan kembali informasi informasi yang sama pada ruang
penyimpanan informasi pribadi. Ruang pribadi informasi (PSI) adalah seluruh
lingkungan informasi seseorang, termasuk email, personal, dokumen yang
berhubungan dengan pekerjaan, halaman web, dan referensi. Sebuah PSI dapat
mencakup apapun, pada saat seseorang sedang melakukan penelitian atau untuk
penelitian di masa depan (Jones, 2007). Berdasarkan asumsi dari Jones tersebut,
mayoritas dosen menemukan informasi yang sama pada ruang penyimpanan
informasi pribadi dikarenakan informasi yang tersimpan di tempat penyimpanan
tersebut sudah menjadi arsip pribadi yang sewaktu-waktu dapat di gunakan
kembali. Jadi ruang lingkup/ skup untuk menemukan informasi yang sama
menjadi lebih sempit dibandingkan mencari informasi sama pada ruang informasi
publik.
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Penyimpanan dan Pengorganisasian Informasi (Keeping and Orginizing
Information)
Terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ketika ia sudah
menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dari data yang
diperoleh, hal yang akan dilakukan oleh dosen peneliti setelah menemukan
informasi adalah bahwa informasi akan dibaca & disimpan, disimpan & diberi
nama (44,0%). Menurut Malone terdapat dua model penyimpanan dan
pengorganisasian informasi, yaitu piling dan filing. Piling (menumpuk)
merupakan individu yang mempunyai pola ataupun cara untuk menumpuk
informasi yang dimiliki. Meletakkan kertas diatas tumpukan kertas lainnya
(terakhir informasi yang dimilikinya dengan tidak menggunakan tanda
ataupun urutan nomor label). Filing merupakan individu dengan pola
mengkategorikan informasi untuk didistribusikan pada bentuk fisik file,
memberikan nomor label sesuai dengan kategori yang pasti ditentukan oleh
filers (juru arsip informasi pribadi tersebut).
Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi dua strategi organisasi
utama untuk PIM: menumpuk dan mengelompokkan. Malone (dalam Jaffe,
Sharon Hardof at all, 2000) menyatakan para pilers adalah mereka yang
cenderung untuk mengumpulkan banyak item informasi dalam dokumen utama
direktori (misalnya, "My Documents" untuk file, "Inbox" untuk e-mail). Para
filers mereka cenderung mengurutkan item informasi ke dalam folder berlabel,
menurut beberapa kategorisasi.
Sejalan dengan strategi filing, berdasarkan hasil temuan data mayoritas
dosen peneliti, mendominasi menyimpan informasi pada folder yang berbeda
dengan kategori informasi yang sejenis (40,0%). Berdasarkan statement tersebut
dapat diketahui bahwasanya mayoritas dosen peneliti adalah tipe filers, dimana
ketika menemukan informasi yang dibutuhkan, mereka cenderung akan
menyimpan dan memberi nama informasi kemudian menyimpannya dengan
kategori yang sejenis. Dengan demikian dosen peneliti akan lebih mudah
menemukan kembali informasi dibandingkan dengan tipe pilers.
Setelah melakukan penyimpanan pada informasi, kegiatan selanjutnya
adalah mengorganisir informasi. Didalam pengorganisasian informasi terdapat
kegiatan pengelompokan dan pemberian nama informasi. Tujuan dari
pengorganisasian informasi adalah supaya informasi dapat tertata dan lebih
terlihat teratur sehingga dapat memudahkan dalam menemukannya kembali.
William Jones mendeskripsikan pengelompokan informasi sebagai tindakan
penyeleksian informasi kemudian melakukan
pelabelan/pemberian nama
terhadap informasi dan meletakkan ke tempat yang sesuai dengan informasi
tersebut.
Mayoritas dosen peneliti melakukan pengelompokan informasi dengan
cara mengelompokkan berdasarkan jenis/subyek informasi (65,3%). Berdasarkan
studi yang dilakukan Jahoda, Hutchens, dan Galford (1968) tentang melihat teknik
yang digunakan seorang profesor dalam mengatur dokumen mereka ke dalam
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indeks pribadi. Studi ini berfokus pada bagaimana profesor mengumpulkan item
informasi, khususnya artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan oleh kalangan
akademisi, seperti artikel jurnal. Ia mewawancarai 75 anggota fakultas akademik
di Florida State Universitas dan menemukan bahwa 46 menggunakan indeks
pribadi sementara 29 tidak. Tujuan dari studi ini adalah untuk melihat bagaimana
indeks pribadi ini secara fisik diatur. (Jahoda, Hutchens, dan Galford, 1968).
Berdasarkan studi tersebut, ditemukan hasil bahwa cara yang paling populer
ilmuwan mengatur indeks mereka berdasarkan subyek, dan yang termasuk ke
dalam subyek adalah jenis dokumen (yaitu format) dan penulis.
Hasil tersebut sejalan dengan hasil temuan data yang diperoleh,
bahwasanya mayoritas dosen peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan
jenis/subyeknya. Kelebihan dari cara pengelompokkan ini adalah pada keteraturan
dan kemudahan dalam pencarian informasi. Informasi jika dikelompokkan
berdasarkan jenis/subyek akan lebih kelihatan teratur dan tertata dibandingkan
dengan yang tidak, dalam hal pencarian pun akan lebih mudah dibandingkan
dengan yang tidak dikelompokkan sama sekali.
Aktifitas pengelompokan informasi ini merupakan aktifitas yang
terlihat sederhana namun sangat berhubungan dengan kognisi seseorang. Hal ini
terlihat saat individu memberi nama pada informasinya. Bagaimana individu
memformulasikan nama informasinya sehingga mudah dikenal tanpa harus
membuka satu persatu foldernya. Wowo Soenaryo dalam bukunya yang
berjudul Taksonomi Berfikir menjelaskan bahwa pada proses penyimpanan
informasi, di otak akan terjadi pengelompokkan dan pemberian tanda. Dari hasil
temuan data, mayoritas dosen peneliti memberi nama pada informasinya sesuai
dengan isi informasi. (50,7%).
Setelah melakukan penyimpanan dan pengorganisasian informasi,
kegiatan selanjutnya adalah bagaimana caramenemukan kembali informasi yang
disimpan oleh dosen peneliti. Cara menemukan informasi yang dilakukan oleh
sebagian besar dosen adalah menggunakan search tools dan ada juga yang perlu
melihat 1 per 1 label/nama. (21,3%). Hasil tersebut didasarkan pada asumsi
Barreau (1995) dalam penelitiannya, bahwa pengguna lebih menyukai browsing
file daripada mencoba untuk mengingat nama file yang tepat. Mereka tidak
menggunakan teknik pencarian teks.
Berbeda dengan Barreau, studi Macintosh menunjukkan pola dominan
untuk mencari berkas adalah mencari file di lokasi tertentu terlebih dahulu dan
kemudian melihat di lokasi yang berbeda jika file tidak ditemukan. Pada
Macintosh "lokasi" dapat berupa folder tertentu, atau wilayah tertentu dari layar
Finder yang memegang ikon. Sebagai contoh, beberapa pengguna menyimpan
sebagian dari folder tingkat tinggi mereka di sisi kanan layar Finder, dan
kemudian dibagi lagi ruang yang sesuai dengan kategori lain seperti proyek. Jika
file tidak ditemukan dalam beberapa kali mencoba, maka fitur Find digunakan
untuk mencari file. Jika file masih tidak ditemukan, maka akhirnya sebagai upaya
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terakhir, sebuah program pencarian teks (seperti dalam On Location/XAA)
digunakan.
Sependapat dengan asumsi Barreau dan hasil studi yang dilakukan
Macintosh, bahwasanya dosen peneliti akan cenderung membuka satu per satu file
terlebih dahulu dibandingkan harus mengingat dimana letak/lokasi file berada.
Kemudian jika membuka satu persatu file tetap tidak bisa menemukan file yang
diinginkan, dosen peneliti akan mencari file dengan menggunakan aplikasi finder
atau search tools. Dengan melihat perilaku dosen dalam menemukan informasi,
dapat diketahui bahwa dosen cenderung lebih memilih cara cepat dengan
membuka satu persatu file atau menggunakan aplikasi finder dibandingkan harus
mengingat-ingat kembali letak file. Mengingat letak file cenderung dihindari
karena hal tersebut dapat menimbulkan stress bagi sebagian orang, apalagi jika
ingatan tentang letak file tersebut tidak bisa dimunculkan.
Pemeliharaan Informasi (Maintaining)
Pemeliharaan informasi merupakan sebuah kegiatan yang masuk ke dalam
aktivitas meta level. Pemeliharaan menekankan pada kegiatan bagaimana
seseorang merawat/memelihara koleksi informasinya setelah dilakukan
penyimpanan dan pengorganisasian. Namun dalam beberapa kasus tidak semua
orang melakukan kegiatan perawatan/pemeliharaan pada koleksi informasinya.
Mayoritas dosen peneliti melakukan perawatan/pemeliharaan informasi
dengan cara melakukan back up data, mengcopy data pada media lain untuk
pemeliharaan file digitalnya (33,2%). Salah satu strategi untuk memelihara dan
merawat dile digital adalah dengan melakukan penyegaran atau pembaharuan
yaitu kegiatan dimana data yang disimpan dalam suatu media elektronik dijaga
agar tidak hilang, salah satunya dengan cara penyalinan dari satu media ke media
lain. misalnya dari sebuah floppy disk di salin ke CD-ROM (Deegan dan tanner,
2006: p.18).
Didasarkan pada statement tersebut, dapat diketahui bahwasanya salah
satu cara pemeliharaan terhadap file digital adalah dengan back up data dan
mengcopy data pada media lain. Kelebihan dari cara ini adalah pengguna dapat
me-restore (mengembalikan) data atau file tersebut jika sewaktu-waktu
dibutuhkan. Dengan memback-up dan mengcopy data seseorang akan memiliki
cadangan data, jika sewaktu-waktu media penyimpanan informasi mengalami
error/rusak.
Kemudian untuk perawatan/pemeliharaan untuk file cetak, dosen peneliti
memilih melakukan pemeliharaan dengan cara menyimpan filenya pada media
yang aman anti api dan anti air (22,8%). Menurut Rusidi, usaha pemeliharaan
arsip adalah kegiatan melindungi, mengatasi, mencegah dan mengambil langkahlangkah, tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan arsip-arsip
berikut informasinya (isinya) serta menjamin kelangsungan hidup arsip dari
pemusnahan yang tidak diinginkan. Berdasarkan asumsi tersebut menyimpan
informasi pada media yang aman merupakan salah satu strategi untuk memelihara
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arsip dengan cara mengkondisikan ruangan penyimpanan arsip agar terhindar dari
resiko kebakaran maupun kebanjiran.
Manajemen Arus Informasi (Management The Flow of Information)
Manajemen arus informasi merupakan kegiatan dimana seseorang
mengelola arus informasi masuk dan informasi keluar dalam kehidupan
pribadinya. Untuk pengelolaan informasi masuk, mayoritas dosen memilih
pemeliharaan dengan cara fokus pada informasi yang sesuai kebutuhan. (78,7%).
William Jones menjelaskan terkait pengelolaan arus informasi yang masuk,
yakni dengan fokus pada saluran informasi, hubungan strategi dengan
penyeleksiannya, dan memproses informasi tersebut. Maksudnya adalah
dalam pengelolaan informasi yang masuk, individu disarankan untuk fokus
pada satu saluran informasi, menentukan strategi dan penyeleksian informasi
serta melakukan pemrosesan informasi saat itu juga.
Berdasarkan asumsi tersebut dapat diketahui bahwasanya fokus pada
informasi sesuai kebutuhan merupakan salah satu strategi mengelola arus
informasi masuk yang banyak dan beragam. Dengan melakukan pemrosesan
informasi pada saat itu juga (saat informasi masuk) akan meminimalisir
membeludaknya informasi pada media penyimpanan pribadi dosen peneliti. Fokus
pada informasi yang sesuai kebutuhan juga akan membantu dosen peneliti dalam
menentukan dan memilih informasi yang relevan, akurat dan sesuai dengan
kebutuhan penelitian.
Pengelolaan informasi keluar tolok ukurnya adalah pada individu itu
sendiri. Ketika individu melakukan kegiatan berkomunikasi, sharing informasi,
menulis pada media, secara tidak langsung dia memberikan informasi pribadinya
kepada orang lain. Pengelolaan informasi keluar yang dilakukan oleh dosen
peneliti adalah dengan memperhatikan urgensi dari informasi yang akan
dibagikan (17,7%).
Pada kecanggihan teknologi informasi seperti sekarang ini, banyak
melahirkan aplikasi-aplikasi dan media yang dapat digunakan oleh seseorang
untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi. Hal ini berdampak pada
semakin terbukanya batas privasi seseorang karena dengan adanya TI, dengan
mudahnya pula dapat merekam semua informasi yang dimliki oleh individu.
William Jones menjelaskan terkait pentingnya pengelolaan arus informasi
keluar. Pengelolaan arus informasi yang keluar dikelola dengan memperhatikan
siapa lawan bicara atau untuk apa dan untuk siapa informasi tersebut. Informasi
menjadi bersifat lebih general. Dengan teknologi informasipula informasi
pribadi dapat dengan mudah diketahui oleh publik. Oleh karena itu William Jones
menyatakan bahwa yang harus di perhatikan dalam mengelola informasi
keluar adalah urgensi informasi, piranti digital, dan privasi untuk keamanan.
Berdasarkan asumsi dari William Jones tersebut dapat diketahui
bahwasanya mengelola informasi keluar seperti yang telah disebutkan diatas,
penting untuk dilakukan oleh dosen peneliti. Cara mengelola informasi dengan
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memperhatikan urgensi dari informasi dianggap lebih penting dibandingkan
dengan cara lainnya. Memperhatikan nilai informasi sendiri merupakan salah satu
bentuk pertimbangan dosen peneliti untuk memutuskan apakah informasi tersebut
nantinya akan disharingkan atau tidak. Semakin penting dan berharga, nilai dari
suatu informasi, maka seseorang akan cenderung lebih menjaga dan
merahasiakannya dari publik.
Pengukuran dan evaluasi PIM ( Measuring and Evaluating)
Dalam PIM, kegiatan pengukuran itu digunakan untuk melihat
keberhasilan elemen-elemen dari praktek PIM seperti kegiatan pencarian,
penemuan, penyimpanan dan pengorganisasian informasi dan manajemen arus
informasi. Kegiatan pengukuran merupakan suatu kondisi dimana seseorang ingin
menilai, mengumpulkan informasi yang sekiranya dapat membantu dirinya untuk
mengukur keefektifan, keefisienan dan kepuasan dari penggunaan suatu elemen.
Dari data yang diperoleh, ketika dosen peneliti sudah melakukan aktivitas
manajemen informasi pribadi, ternyata mayoritas mereka masih mengalami
masalah dalam aktivitas tersebut (60,0%). Masalah yang paling dominan dihadapi
adalah lupa lokasi dan nama data (46,7%). Lupa merupakan masalah yang sangat
krusial bagi sebagian besar masyarakat. Dari hari ke hari dan bahkan setiap waktu
pasti ada orang-orang tertentu yang lupa akan sesuatu, entah hal itu tentang
peristiwa atau kejadian di masa lampau atau sesuatu yang akan dilakukan,
mungkin juga sesuatu yang baru saja dilakukan.
Didalam teori interfensi (interference) (Solso, Robert L, 2005) terdapat
dua macam interferensi yang menjelaskan penyebab seseorang mengalami
kelupaan yaitu : interferensi retroaktif (retroactive interference) dan interferensi
proaktif (proactive interference). Interferensi retroaktif (retroactive interference)
terjadi ketika memori baru menghambat pengambilan memori lama. Sedangkan
interferensi proaktif (proactive interference) terjadi saat memori lama
menghambat pengambilan memori baru.
Didasarkan asumsi diatas dapat diketahui bahwasanya salah satu penyebab
dosen peneliti mengalami lupa dimana lokasi dan nama informasi yang ia simpan
dikarenakan banyaknya informasi baru yang masuk ke dalam kehidupan
pribadinya, sehingga mereka tidak mampu mengingat semua informasi terkait
penelitian yang mereka simpan. Kasus ini termasuk kedalam jenis interferensi
retroaktif (retroactive interference). Dimana dosen peneliti kesulitan untuk
mengingat informasi secara keseluruhan dikarenakan banyaknya informasi yang
masuk ke dalam media penyimpanannya. Membeludaknya informasi yang masuk
dan diterima oleh dosen setiap harinya, menyebabkan dosen peneliti juga
kesulitan untuk memproses dan memunculkan kembali ingatan pada informasiinformasi tersebut. Informasi yang disimpan cukup lama akan cenderung lebih
sulit untuk diingat dan dimunculkan kembali dibandingkan dengan informasi yang
baru. Oleh karena itu kedepannya dibutuhkan suatu strategi untuk mengatasi
masalah tersebut.

16

Terdapat beberapa cara untuk meminimalisir agar masalah yang terjadi
dalam aktivitas PIM tidak akan terulang di masa yang akan datang. Dari hasil
temuan data mayoritas dosen peneliti melakukan pengelolaan informasi, agar
lebih mudah untuk mengingat lokasi dan nama informasi (46,7%). Pengelolaan
informasi dapat dilakukan dengan teknik mnemonik. Didalam teknik mnemonik
terdapat metode Loci (Method of Loci) yaitu dengan mengasosiasikan objek-objek
tertentu dengan tempat-tempat tertentu. Terdapat dukungan empirik terhadap
keberhasilan metode Loci dalam upaya mengingat jenis-jenis informasi tertentu
(Bower dalam Solso, 2005). Dengan meniru metode Loci dosen dapat mengelola
informasi dengan cara menggunakan media penyimpanan yang dimiliki oleh
dosen peneliti seperti Laptop/PC, sebagai tempat untukmenyimpan dan mengelola
informasi-informasi yang perlu diingat. Misalnya saja informasi-informasi yang
memiliki nilai penting dan sering digunakan di tempatkan pada local disk E atau
diletakkan di dekstop. Agar lebih mudah ditemukan dan dicari ketika dibutuhkan.
Ketika melakukan aktivitas PIM terjadi masalah atau kegagalan dalam
aktivitas tersebut, seseorang dapat melakukan pertimbangan akan melakukan
evaluasi atau tidak. Dari perolehan data, mayoritas dosen akan melakukan
evaluasi terhadap aktivitas PIM mereka, ketika masih terjadi masalah atau
kegagalan dalam aktivitas tersebut (70,7%). Evaluasi yang dilakukan adalah
memilih mencari alternatif lain (45,3%). Dalam buku KTFT mencari alternatif
lain adalah kegiatan dimana seseorang memutuskanmemilih alternatif-alternatif
yang lebih spesifik. Sehingga seseorang tidak perlu melakukan perubahan secara
keseluruhan.
Making Sense
Dalam perspektif PIM, sense-making disini adalah suatu upaya untuk
memahami sesuatu secara kontinyu ketika seseorang ingin berusaha memetakan
antara informasi dan kebutuhan. Dari data yang diperoleh sebagian besar dosen
peneliti masih mengalami kesenjangan terhadap kebutuhan informasinya (49,3%).
Kesenjangan yang dihadapi oleh dosen peneliti adalah bingung mengkaitkan
informasi satu dengan lainnya (51,4%). Kebingungan tersebut merupakan salah
satu bentuk kesenjangan/gap yang dimaksudkan Dervin sebagai sebuah jurang
atau lubang di jembatan. Begitu pula halnya yang dikemukakan oleh Wersig
(dalam Pendit, 2003) bahwa kesenjangan merupakan keadaan dimana seseorang
merasa bahwa pengetahuan yang dimilikinya, kurang atau bahkan tidak memadai
dan kesenjangan tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam
pikirannya (informasi yang dibutuhkan) untuk mencapai tujuan tertentu dalam
hidupnya.
Bingung mengkaitkan informasi satu dengan lainnya merupakan salah satu
bentuk kesenjangan yang paling banyak dirasakan oleh dosen peneliti dalam
memenuhi kebutuhan informasinya. Kadangkala informasi didapat secara
sepotong-sepotong dan berasal dari sumber informasi yang berbeda. Hal inilah
yang menyebabkan kesenjangan berupa bingung bagaimana cara mengkaitkan
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informasi satu dengan lainnya agar menjadi sebuah informasi yang memiliki satu
kesatuan.
Terdapat beberapa cara mengatasi kesenjangan untuk memetakan
informasi dan kebutuhan, dari data yang diperoleh mayoritas dosen peneliti
memilih cara fokus pada informasi yang ingin dituju (32,5%). Dalam model
perluasan perilaku penemuan informasi Wilson 1981 digambarkan seseorang yang
sedang mencari informasi. Pada model tersebut, digambarkan seseorang yang
mencari informasi berada pada konteks situasi yang mendasari munculnya
kebutuhan informasi, seperti yang telah dijelaskan oleh Dervin. Pada konteks ini
seseorang memiliki karakteristik sebagai pelaku informasi yang memiliki tubuh,
pikiran, semangat, dan kehidupan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai
seseorang yang digambarkan oleh Dervin, maka konteks dimana orang tersebut
berada akan memunculkan kebutuhan informasi bagi orang tersebut.
Pada model tersebut digambarkan adanya sebuah kesenjangan (gap) yang
membatasi perilaku penemuan informasi seseorang. Model Wilson (1981)
menggambarkan kesenjangan (gap) tersebut sebagai sebuah hambatan (barriers)
bagi seseorang yang akan menemui informasi. Model Dervin menggambarkan
tentang strategi yang dilakukan dalam menghadapi kesenjangan (gap) atau
hambatan (barriers) tersebut ke dalam enam aksi, yaitu pencarian informasi,
penyebaran atau pertentangan informasi, melakukan mental note terhadap
informasi, menghindari informasi, dan menciptakan informasi.
Didasarkan pada asumsi tersebut, dapat diketahui bahwasanya cara yang
lebih efektif dalam mengatasi kesenjangan yang dihadapi oleh dosen peneliti
adalah mengumpulkan atau mencari informasi secara keseluruhan terlebih dahulu
dibandingkan harus fokus pada informasi yang ingin dituju yang mayoritas dipilih
oleh dosen peneliti. Dengan melakukan kembali pencarian terhadap informasi,
kesenjangan berupa kebingungan terhadap informasi akan dapat diminimalisir dan
dipersempit.

Penutup
Dalam mengelola informasi pribadi diawali dari tahapan finding, dimana
sebanyak
17,3% dosen peneliti menggunakan saluran informasi berupa
perpustakaan dan internet untuk mencari informasi terkait topik penelitian.
Kemudian 26,7% dosen peneliti melakukan browsing tanpa memiliki kata kunci
yang tepat. Untuk menemukan informasi yang sesuai, 17,3% dosen peneliti
membaca cepat isi informasi dan membaca judul/abstrak. Berikutnya untuk
keeping and organizing (40,0%) dosen peneliti menyimpan informasi tersebut
pada folder yang berbeda dengan kategori informasi yang sejenis. Selanjutnya
(65,3%) dosen peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan jenis/subyek
informasi dan (50,7%) memberi nama informasi sesuai dengan isi informasi.
Dosen peneliti juga melakukan maintaining terhadap file digital dengan cara back
up data, dan mengcopy data pada media lain (33,2%), sedangkan untuk file cetak
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dipeliharan dengan cara menyimpan file pada media yang aman (meminimalisir
dari resiko kebanjiran dan kebakaran) (22,8%). Dalam pengelolaan arus informasi
masuk, (78,7%) dosen peneliti memilih cara mengelola dengan fokus pada
informasi yang sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk mengelola informasi keluar
(17,7%) dosen peneliti mengelola dengan cara memperhatikan urgensi dari
informasi yang akan dibagikan. Ketika dilakukan measuring and evaluating,
(46,7%) dosen peneliti masih menghadapi masalah yang sama berupa lupa lokasi
dan nama data. Strategi yang dilakukan oleh (46,7%) dosen peneliti adalah
mengelola informasi agar mudah diingat. Kemudian (45,3%) dosen peneliti
melakukan evaluasi dengan memilih mencari alternatif lain dengan (28,3%) lebih
memilih mempertimbangkan waktu sebelum melakukan evaluasi. Pada tahapan
making sense, sebanyak (51,4%) dosen peneliti merasa masih memiliki
kesenjangan berupa bingung mengkaitkan informasi satu dengan lainnya. Strategi
yang dilakukan (32,5%) dosen peneliti adalah memilih cara fokus pada informasi
yang ingin dituju.
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