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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang makna dokumentasi bagi staf Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nganjuk, dimana hasil dari dokumentasi yang
dilakukan nantinya akan berguna dalam penentuan kebijakan yang bermanfaat bagi
masyarakat luas. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yang berupaya
mengungkapkan secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia personal dan
sosialnya. Fenomenologi memegang teguh prinsip bahwa peneliti harus
memfokuskan diri pada sesuatu yang disebut dengan menemukan permasalahan.
Hasil dari penelitian in menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi secara terus-
menerus akan membantu informan memahami dokumentasi secara mendalam.
Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling menggunakan
kriteria yang telah ditentukan, sehingga didapatkan 5 orang informan. Berdasarkan
5 informan tersebut dapat digambarkan bahwa makna yang didapat mengenai
dokumentasi ada 5 kategori yaitu Growth Perspective, Learning Perspective,
Internal Perspective, Expert Perspective dan User Perspective. Pemaknaan
tersebut muncul berdasarkan pengalaman dan interaksi yang terjadi antara informan
dengan kegiatan dokumentasi baik sebelum bekerja ataupun setelah bekerja di
Kantor DPRD Nganjuk.

Kata Kunci: makna dokumentasi, Interpretative Phenomenological Analysis
(IPA), hermeneutic

ABSTRACT

This study examines the meaning of the documentation for the staff of the
Parliament (DPRD) Nganjuk, where is the result of the documentation done will be
useful in the determination of the policy that are useful to society at large. The
research methodology used in this study is the Interpretative Phenomenological
Analysis (IPA), which seeks to reveal in detail how participants interpret social and
personal world. Phenomenology uphold the principles that researchers should focus
on something called the discovered problems. The results of the research in showing
that the interactions that occur on an ongoing basis will help the informant to
understand in depth documentation. Selection of informants by using purposive
sampling using criteria that have been determined, so we get 5 informants. Based
on 5 informants can be drawn that the documentation obtained meaning there are



five categories: Growth Perspective, Learning Perspective, Internal Perspective,
Expert Perspective and User Perspective. The meanings emerge based on the
experiences and interactions that occur between the informant with documentation
activities either before work or after work in Parliament's office Nganjuk.

Keywords: meaning of documentation, Interpretative Phenomenological
Analysis (IPA), hermeneutic

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus untuk mengekplorasi makna dokumentasi bagi staf yang

ada di lingkungan Lembaga Pemerintah. Peneliti dalam penelitian ini memilih

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga Pemerintah yang

memiliki pusat dokumentasi dan informasi yang menyimpan berbagai informasi

mengenai isu politik, ekonomi, sosial, budaya yang berkembang di masyarakat

untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan membuat suatu kebijakan yang juga

digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Proses pembuatan

kebijakan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat sehingga dokumentasi

dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masyarakat disimpan dalam suatu

pusat dokumentasi di Kantor DPRD. Pemilihan Kantor DPRD didasarkan pada

pentingnya dokumentasi yang ada untuk membuat kebijakan sehingga dokumentasi

yang dilakukan oleh staf di Kantor DPRD memberikan pertimbangan pada hasil

kebijakan untuk masyarakat.

Dokumentasi yang dilakukan oleh staf bagian Dokumentasi dan Informasi

nantinya digunakan untuk seluruh keperluan anggota dewan dan juga bagian

kesekretariatan lainnya jika memerlukan informasi. Masyarakat luas yang ingin

mengakses informasi di Kantor DPRD diperbolehkan dengan mengikuti prosedur

yang ada. Pelayanan kepada masyarakat ini dilakukan oleh staf bagian dokumentasi

dan informasi. Setiap Lembaga Pemerintah memiliki beragam karakter dari staf

yang ada di setiap bagian kerja mereka sehingga proses menghimpun dan

mengelola informasi untuk didokumentasikan membutuhkan pelatihan secara

berkala agar permasalahan dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada

masyarakat dapat dikurangi. Staf inilah yang bertugas mendokumentasikan semua



informasi dan arsip yang ada di Lembaga Pemerintah tersebut dari setiap bagian

kerja dan kegiatan. Pusat dokumentasi yang dikelola oleh beberapa staf Lembaga

Pemerintah menjadi ujung tombak pelayanan informasi Lembaga Pemerintah

kepada semua masyarakat yang ada dan semua elemen yang berhubungan dengan

Kantor DPRD.

Keahlian para staf didapat selain dari pelatihan yang memang disediakan

pemerintah, mereka juga belajar dari pengalaman keseharian mereka dalam

melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut memunculkan bentuk

pemaknaan dokumentasi yang berbeda dari satu staf ke staf yang lainnya.

Pemaknaan yang dilakukan oleh para staf bergantung dari persepsi personal

individu mengenai objek atau peristiwa dalam hal ini adalah dokumentasi.

Pertanyaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya

dokumentasi dimaknai oleh setiap individu khususnya staf dokumentasi DPRD

Nganjuk.

Munculnya banyak informasi tidak selalu dapat dilayankan kepada

masyarakat, hal ini terkait tidak semua informasi yang telah didokumentasikan

merupakan informasi yang dapat dikonsumsi oleh publik atau seluruh masyarakat.

Informasi yang didokumentasikan dibagi menjadi dua, yaitu informasi yang bebas

diakses dan informasi yang hanya dapat diakses oleh orang tertentu. Hal ini

berkaitan dengan isi informasi yang ada, untuk itu staf yang berada dalam bagian

dokumentasi perlu teliti dalam memilih informasi yang dapat diakses dan

dilayankan kepada siapa saja dan informasi yang menjadi rahasia lembaga tersebut.

Dokumentasi yang dilakukan di Kantor DPRD, hasil dari proses

dokumentasi tersebut nantinya akan berguna bagi perkembangan lembaga

pemerintah yang bergerak di bidang politik ini jika diperlukan pelaporan atau

dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat. Studi mengenai pentingnya

dokumentasi dan penyimpanan buku masalah hukum, politik dan sosial pernah

dilakukan di Swedia (1978). Penelitian yang berjudul Information and

Documentation in Social Sciences in Sweden ini menjelaskan bahwa dokumentasi

dan informasi di bidang ilmu politik dan sosial di Swedia baru benar-benar dimulai

ketika Perpustakaan Riksdag (Perpustakaan DPR) mengatur proses



dokumentasinya dengan mengatur manajemen dan penggunaannya. Perpustakaan

DPR ini hanya untuk pengembangan ke arah perpustakaan politik dan sosial,

sehingga perpustakaan ini merupakan tipe baru pusat dokumentasi dan informasi di

lembaga pemerintah Swedia. Hadirnya Riksdag pada akhir abad 19 ini membuat

suatu reformasi dalam proses memperoleh buku-buku dan pamflet untuk studi

masalah hukum, politik dan sosial. Studi lain yang mengkaji masalah dokumentasi

di lembaga pemerintah, pernah dilakukan di India oleh Lok Sabha, khususnya

parlemen adalah Parliament Library and Reference, Research, Documentation and

Information Service (LARRDIS) menjelaskan bahwa perlu adanya pusat

dokumentasi di Parlemen agar dapat dipublikasikan di surat kabar, majalah dan

buku yang nantinya dapat disimpan di perpustakaan parlemen. Hal ini dilakukan

agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan para anggota parlemen.

Lembaga pemerintah di Indonesia juga banyak yang memperhatikan

pentingnya pusat dokumentasi yang dikelola dengan baik. Menurut wakil ketua

DPRD DKI (2015) pusat dokumentasi yang sekarang dimiliki lembaga pemerintah

khususnya Kantor DPRD di seluruh Indonesia belum mumpuni karena hanya

tersedia nama anggota dan struktur organisasi dan format digital yang belum

dimanfaatkan dengan baik. Pusat dokumentasi penting bagi lembaga pemerintah

agar masyarakat mengetahui proses diskusi dan debat para anggota dewan ketika

akan membahas suatu kebijakan. Keberadaan pusat dokumentasi di lembaga

pemerintah khususnya DPRD juga dirasa penting oleh Anggota DPRD Provinsi

Jambi (2017), hal ini dibuktikan dengan kunjungan yang dilakukan anggota DPRD

beserta jurnalis yang akan bekerja di pusat dokumentasi DPRD Jambi ke bagian

dokumentasi dan informasi DPRD Provinsi Jawa Timur yang menggali informasi

bagaimana pengelolaan pusat dokumentasi yang baik.

Penelitian lainnya mengenai pusat dokumentasi di lembaga pemerintah

yang pernah dilakukan oleh Roxanne di parlemen Australia mengenai perpustakaan

sebagai pusat dokumentasi anggota parlemen (2011) menunjukkan hasil bahwa

anggota parlemen menginginkan layanan perpustakaan sebagai pusat dokumentasi

untuk mendukung pekerjaan mereka dalam memperoleh informasi dan

dokumentasi.



Berdasarkan beberapa penelitian diatas, studi ini akan mengkaji lebih dalam

mengenai makna dokumentasi bagi staf Lembaga Pemerintah yang menghimpun

dan mengelola informasi serta arsip untuk selanjutnya didokumentasikan.

Pemaknaan dokumentasi yang dilakukan oleh staf satu dengan yang lainnya dapat

memberikan hasil yang berbeda, hal ini dikarenakan realitas kehidupan sosial yang

dialami dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda. Menurut Hannamel (2012)

realitas kehidupan sehari-hari, yaitu realitas yang dihadapi atau dialami oleh

individu dalam kehidupannya sehari-hari. Kejadian yang dialami staf dalam proses

dokumentasi setiap harinya telah memberikan pemaknaan dalam pemikiran

individu tersebut terhadap dokumentasi. Interaksi yang dialami dengan individu

lain juga memberikan tambahan makna terhadap dokumentasi. Interaksi yang

terjadi merupakan proses timbal balik pertukaran informasi antar individu yang

berinteraksi dalam lingkup kehidupan sosial mereka, dalam hal ini lingkup

pekerjaan untuk mendokumentasikan informasi.

Pentingnya pusat dokumentasi yang ada di lembaga pemerintah memang

memiliki pengaruh kepada publikasi dan keterbukaan pemerintah kepada

masyarakat. Keterbukaan kepada masyarakat penting agar lembaga pemerintah

memiliki kepercayaan dari rakyat. Penelitian ini memilih Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) di Nganjuk dengan alasan DPRD Nganjuk sebagai

Lembaga Pemerintah yang berada di salah satu kabupaten kecil yang sedang

mencoba mengembangkan industri, pembangunan, infrastruktur, dan

pemberdayaan masyarakatnya membutuhkan kajian-kajian yang dilakukan oleh

para wakil rakyat (DPRD) yang nantinya dijadikan pertimbangan untuk membuat

suatu kebijakan.

Lembaga pemerintah DPRD Nganjuk telah memiliki pusat dokumentasi dan

informasi yang digunakan untuk menyimpan hasil dokumentasi seluruh kegiatan

yang dilakukan para anggota dewan. DPRD Nganjuk cukup kreatif dalam

mempertahankan eksistensi mereka sebagai lembaga pemerintah yang mulai

melakukan publikasi melalui media cetak yaitu majalah dan media elektronik yaitu

website yang khusus untuk melakukan publikasi dokumentasi. Selain itu demi

menjangkau masyarakat pusat dokumentasi dan informasi Nganjuk juga



bekerjasama dengan radio dan televisi daerah. Selain eksistensi pada lingkup

masyarakat, DPRD Nganjuk juga memperhatikan kesejahteraan para staf mereka

dengan melakukan kegiatan knowledge sharing, pelatihan skill, dan kegiatan lain

diluar pekerjaan. Perhatian diluar pekerjaan ini akhirnya membuat staf nyaman

ketika melakukan interaksi, dimana dari interaksi ini produksi makna mulai

dibentuk.

Produksi makna yang dibentuk setiap individu akan berbeda. Hal ini

dikarenakan interaksi dan realitas sosial yang dialami berbeda. Makna itu sendiri

selalu memperhatikan konteksnya. Makna yang terbangun dari setiap interaksi

sosial tidak lepas dari latar belakang biografisnya. Pemahaman seseorang terhadap

suatu makna harus dilakukan secara mendalam karena makna itu sendiri susah

untuk dipahami. Interaksi antara subjek dan objek akan mempermudah

terbentuknya makna dari hal tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui pemaknaan

dokumentasi yang dilakukan oleh staf DPRD Nganjuk.

Beberapa penelitian mengenai makna menghasilkan kesimpulan bahwa

pemaknaan yang dilakukan oleh manusia terjadi ketika adanya proses interaksi

secara sadar. Hal ini dapat terjadi pada staf DPRD Nganjuk apabila melakukan

interaksi dengan staf atau masyarakat serta dokumen yang nantinya akan

didokumentasikan secara sadar. Penelitian ini menggunakan pendekatan

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Penelitian yang menggunakan

IPA melakukan interpretatif sebanyak dua kali. Pertama interpretasi yang dilakukan

oleh informan untuk selanjutnya diinterpretasi oleh peneliti menggunakan panca

indera penglihatan. Salah satu contoh penelitian yang menggunakan metodologi

IPA adalah penelitian yang dilakukan oleh Fithria Wardanie dan Kartika Sari Dewi

dari Universitas Diponegoro, dengan judul Makna Internet bagi Individu dengan

Problematic Internet Use dengan menggunakan dua informan dan menghasilkan

kesimpulan bahwa kedua informan menunjukkan beberapa tendensi impulsivitas

semenjak belum mengalami Problematic Internet Use, seperti adanya upaya

berlebih untuk memenuhi keinginan, kurang mampu menstabilkan emosi, dan tidak

akan berhenti melakukan sesuatu sebelum mencapai kepuasan yang diinginkan.

Penelitian lain yang menggunakan metodologi IPA adalah penelitian psikologi



yang dilakukan oleh Afifah Atsari dan Y. F. La Kahija dengan judul Makna

Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi Istri : Sebuah Studi Interpretative

Phenomenological Analysis dimana penelitian tersebut menggunakan 2 subjek

sebagai informan, Hasil penelitian ini membahas tentang pengalaman traumatis

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri korban KDRT, proses

rekonstruksi diri pascakekerasan dalam rumah tangga, serta timbulnya kesadaran

diri pascakekerasan dalam rumah tangga.

Lebih spesifik lagi, penelitian tentang makna dalam ruang lingkup disiplin

ilmu informasi dan perpustakaan pernah dilakukan di berbagai lembaga informasi.

Salah satu contoh penelitian mengenai makna di lembaga informasi dari faktor

internal pernah dilakukan oleh Pawit M. Yusuf Heriyanto dan Agus Rusmana

(2013) dengan judul Makna dan Penghayatan Profesi Pustakawan Studi

Fenomenologi Terhadap para Pustakawan pada Perpustakaan Perguruan Tinggi

dengan melibatkan 9 subjek penelitian dan menemukan ada 8 makna dari profesi

pustakawan yaitu pusatakawan sebagai penolong, pendidik, teman diskusi,

konsultan, pembimbing, manajer informasi, fasilitator informasi dan profesi yang

menjanjikan. Penelitian yang dilakukan pada pustakawan di perguruan tinggi ini

menunjukkan hasil pemaknaan yang beragam dari setiap informan. Berangkat dari

penelitian tersebut dalam penelitian ini juga akan melakukan penelitian mengenai

makna dalam sebuah lembaga pemerintah dari faktor internal, yaitu staf yang ada

di DPRD, lebih spesifik adalah staf yang berada di Pusat Dokumentasi DPRD

Nganjuk. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di pusat dokumentasi juga pernah

dilakukan di sejumlah media massa yang dilakukan oleh Wina Erwina & Yunus

Winoto pada tahun 2001 yang berjudul “Peranan Kerjasama Antar Pusat

Dokumentasi Media Massa Ibukota (Jakarta) dalam Menunjang Tugas Wartawan”.

Penelitian ini dilakukan di tiga Media Massa, yaitu majalah Tempo & Gatra, Surat

Kabar Kompas dan republika. Penelitian ini menghasilkan bahwa pusat

dokumentasi yang ada di dalam lembaga publik dalam hal ini media massa sering

dimanfaatkan oleh wartawan dalam menulis berita. Pemanfaatan informasi yang

disimpan di dalam pusat dokumentasi sedikit terhambat karena fasilitas dan

pelayanan di setiap pusat dokumentasi media massa tersebut. Penelitian lain yang



berkaitan dengan dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan oleh pustakawan

dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (PDII-LIPI) tahun 2003, Blasius Sudarsono (2016) yang berjudul

Dokumentasi, Informasi dan Demokratisasi. Penelitian ini menjelaskan kaitan

antara dokumentasi, informasi dan demokratisasi, dimana hasilnya adalah fungsi

dokumentasi dan layanan informasi memang menjadi vital dalam proses

demokratisasi namun kemampuan melakukan dokumentasi belum mengakar secara

nyata sehingga disarankan mulai dari usia sekolah disadarkan tertib dokumen

dengan dimulai dari merawat bahan ajar atau buku pelajaran mereka secara baik.

Berangkat dari beberapa penelitian ini, penulis ingin melanjutkan dengan mengkaji

lebih dalam tentang makna yang terbangun dari staf DPRD Nganjuk dimana hasil

dari kinerja mereka akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Nganjuk

karena digunakan oleh para dewan dalam membuat rancangan susunan kebijakan

sehingga nantinya penelitian ini dapat dijadikan referensi staf di DPRD Nganjuk

dalam menjalankan kewajiban mereka dalam pendokumentasian untuk

mengembangkan daerah Nganjuk.

Berkaitan dengan fokus penelitian tersebut, maka penulis akan menguraikan

2 permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana makna dokumentasi yang muncul dalam diri staf di

lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nganjuk?

2. Bagaimana proses pemaknaan dokumentasi bagi staf DPRD Nganjuk

tersebut dapat terbentuk?

Kedua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dikaji dengan sudut

pandang Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).

PENDEKATAN INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS

(IPA)

Smith dan Osborn (2009) menjelaskan tujuan dari teori Interpretative

Phenomenological Analysis (IPA) yaitu melihat bagaimana informan atau individu

memaknai dunia personal dan sosial mereka, jika dalam penelitian dapat diartikan

sebagai pemaknaan dari ungkapan informan atau individu tersebut. Sasaran utama



penelitian yang menggunakan teori IPA adalah untuk mengungkap makna berbagai

pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh informan, serta menekankan pada

persepsi atau pendapat personal seorang individu tentang objek atau peristiwa. IPA

membutuhkan dua kali tahap dalam melakukan proses melakukan interpretatif atau

melakukan pemaknaan. Tahapan ini dilakukan oleh peneliti dan informan yang

berperan sebagai informan. Tahap yang pertama dilakukan oleh informan dimana

mereka berusaha untuk memahami dunianya. Maksudnya adalah informan yang

berperan sebagai informan mencoba memahami bagaimana dunia individu dan

sosial yang dia alami sesuai dengan yang dilakukan dan dirasakannya selama ini.

Tahap kedua yaitu peneliti berusaha memahami usaha yang dilakukan oleh

informan dalam memahami dunianya. Artinya proses pemaknaan dilakukan dua

kali, oleh informan dan peneliti.

Menurut Smith (2009) IPA juga menekankan bahwa pekerjaan penelitian

merupakan suatu proses dinamis dengan peran aktif peneliti dalam proses tersebut.

Penelitian yang menggunakan pendekatan IPA ini mengharuskan peneliti mendekat

pada dunia personal informan untuk mendapatkan perspektif orang dalam atau

informan yang diteliti. Hal tersebut dibutuhkan untuk memaknai dunia personal

pihak lain melalui proses aktivitas interpretatif. Uraian tersebut menjelaskan bahwa

pendekatan ini melibatkan dua tahap proses interpretatif atau disebut hermenuitik

ganda. Menurut Ricoeur (2008) Hermeneutik adalah teori tentang bekerjanya

pemahaman seseorang dalam penafsiran teks. Penafsiran teks dalam pendekatan

IPA dilakukan dengan menggunakan panca indera penglihatan dari jawaban

informan selanjutnya interpretasi yang dilakukan berdasarkan pengetahuan yang

dimiliki peneliti mengenai dokumentasi. IPA sendiri tidak dapat terlepas dari

fenomenologis dan hermeneutika. Fenomenologis dalam IPA digunakan sebagai

dasar sesuatu hal untuk diartikan, dimaknai, dan ditafsirkan, sehingga tanpa adanya

fenomenologis tidak akan ada apa-apa untuk ditafsirkan. Sedangkan hermeneutika

diperlukan untuk menemukan suatu fenomena, tanpa ada hermeneutika fenomena

tidak terlihat. Fenomenologi merupakan asumsi dasar bagi hermeneutika,

sedangkan dalam memahami berbagai fenomena yang ada secara utuh dan

menyeluruh diperlukan penafsiran terhadap pengalaman-pengalaman subjek.



Proses penafsiran tersebut membutuhkan konsep dari hermeneutika. Menurut

Ricoeur (2008) sejauh tentang makna dan pemaknaan yang dilakukan oleh manusia,

hermeneutika memiliki peran di sana. Metode yang dikembangkan oleh Ricoeur

pada intinya adalah fenomenologi dan hermeneutika saling melengkapi.

Hermeneutika sendiri diartikan oleh Ricoeur sebagai teori pengoperasian

pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks. Menurutnya

apa yang diucapkan atau ditulis manusia mempunyai makna lebih dari satu bila

dihubungkan dengan konteks yang berbeda, sehingga teks-teks yang dipahami

dalam suatu konteks tertentu dapat menjelaskan hal yang berbeda dengan konteks

yang lain.

Paul Ricoeur (2008) menjelaskan dalam teori interpretasi terdapat dua jenis

interpretasi dengan istilah hermeneutika. Pertama Hermeneutika Relokasi dimana

makna mengarah penyingkapan secara tepat. Hal ini meliputi kegiatan wawancara

mendalam terhadap para informan penelitian dengan berbagai aspek

pengalamannya, selanjutnya menganalisis transkrip wawancara dengan sedemikian

rupa untuk mengungkap pengalaman mereka setepat mungkin dan melakukan

kroscek dengan para informan yang lain. Proses kroscek kembali dilakukan dengan

tujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan makna yang

informan miliki. Kedua Hermeneutika kecurigaan digunakan untuk mengungkap

analisis lebih yang berada dibalik sesuatu yang sedang dianalisis. Hermeneutika

kecurigaan ini didasarkan pada kehendak untuk curiga dan kehendak menyimak,

kesediaan menentang dan kesediaan untuk patuh. IPA mengkombinasikan kedua

jenis hermeneutic tersebut, dengan demikian IPA sejalan dengan fenomenologisnya

yang berusaha memahami  “seperti apa” dari sudut pandang informan untuk dapat

berdiri pada posisi mereka sehingga peneliti dapat melakukan interpretasi yang

sesuai.

IPA dalam konteks sebagai sebuah teori, selain tidak dapat terlepas dari

fenomenologi dan hermeneutika, IPA juga memiliki sensibilitas idiografis.

Sensibilitas idiografis merupakan suatu kemampuan untuk merasakan dan

memahami emosi yang berkaitan dengan sesuatu yang konkret, individual atau unik

dan sebuah studi kasus. Penelitian ini menggunakan IPA untuk merasakan dan



memahami tentang dokumentasi yang merupakan satu hal konkret yang dialami

oleh manusia dan memiliki pengaruh yang signifikan bagi keberlangsungan suatu

organisasi, instansi atau manusia itu secara pribadi. IPA pada awalnya hanya

dilakukan untuk penelitian psikologi kesehatan karena spesifik apa yang dialami

setiap individu dan pada satu sampel dalam setiap studi kasus ataupun peristiwa

yang diteliti, hal ini dikarenakan IPA ingin benar-benar melihat dengan idiografis

yang ada. Seiring berkembangnya teori IPA ini, semakin hari dapat digunakan

untuk penelitian sosial, sains, kesehatan dsb. Menurut Jonathan Smith et al (2010),

IPA kemungkinan akan terus menjadikan idiografis sebagai fokus dalam setiap

penelitian yang dilakukan, namun dengan ukuran sampel lebih dari satu.

Pendekatan IPA dari berbagai penjelasan diatas pada dasarnya menekankan

pada pembentukan makna baik dari sisi informan maupun peneliti maksudnya

adalah aktivitas kognisi berupa mengingat, menganalisis, memahami, menilai,

menalar, membayangkan dan berbahasa menjadi perhatian analisis sentral.

Pendekatan IPA mencoba menjauhkan diri dari psikologi pada umumnya ketika

mulai menentukan metodologi yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sementara psikologi pada umunya masih tetap menjaga komitmen terhadap

metodologi kuantitatif dan eksperimental. Sehingga menurut Smith (2010) IPA dan

psikologi pada umumnya  memiliki ketertarikan yang sama dalam mengkaji

mengenai bagaimana orang memikirkan apa yang sedang terjadi pada diri informan

namun berseberangan dalam menentukan bagaimana metodologi yang digunakan

dalam mengungkap pemikiran tersebut untuk diteliti.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif

tidak hanya menjelaskan tentang sesuatu secara umum, namun lebih dalam lagi

menjelaskan tentang pengalaman manusia mengenai suatu hal yang dapat

dijelaskan secara lebih mendalam sesuai dengan yang dialami setiap individu. Jenis

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interpretative

Phenomenological Analysis (IPA) yang berupaya mengungkapkan secara detail

bagaimana informan memaknai dunia personal dan sosialnya. Fenomenologi



menurut Agus Salim (2006) memegang teguh prinsip bahwa peneliti harus

memfokuskan diri pada sesuatu yang disebut dengan menemukan permasalahan.

Penentuan lokasi penelitian yaitu pusat dokumentasi dan informasi di

lingkungan DPRD manakah yang sesuai maka peneliti memiliki beberapa kriteria

yaitu pertama adalah pusat dokumentasi dan informasi di lingkungan DPRD yang

masih aktif dengan dibuktikan menghasilkan suatu produk informasi yang

berkelanjutan. Kriteria kedua adalah lingkungan DPRD yang memiliki pusat

dokumentasi dan informasi yang berada pada daerah yang mulai berkembang.

Kriteria ketiga adalah pusat dokumentasi dan informasi di lingkungan DPRD yang

belum memiliki staf berlatar belakang pendidikan informasi.

Informan yang diperlukan dalam penelitian kualitatif merupakan subjek

penelitian. Penentuan subjek yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan

pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Pertimbangan

dalam penentuan informan ini diutamakan para staf yang mengelola informasi

untuk didokumentasikan yang nantinya dijadikan arsip oleh DPRD Nganjuk dan

melakukan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi

tersebut.

Penelitian yang menggunakan metode penelitian menurut Smith (2010) IPA

berusaha mencari subjek yang cukup homogen. Logika yang mendasarinya adalah

bahwa ketika peneliti melakukan wawancara kepada subjek yang homogen akan

sangat membantu. IPA berlawanan dengan kerangka keterwakilan

(representativeness) sehingga dalam pemilihan informan dilakukan dengan

menggunakan cara purposive sampling, dimana informan diselaraskan dengan

kriteria dari peneliti yang akan didapatkan kelompok yang lebih mendekati seperti

yang telah ditentukan sehingga pertanyaan yang diajukan peneliti akan bermakna.

Variasi dari penentuan informan tersebut dapat dilakukan asalkan sesuai dengan

kriteria dari peneliti.

Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti dalam memilih informan adalah:

a. Staf DPRD Nganjuk.

b. Mengelola dan mendokumentasikan informasi di DPRD Nganjuk.



c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dari

DPRD Nganjuk.

Ketiga kriteria diatas tidak selalu harus terpenuhi, namun yang wajib adalah

kriteria pertama, karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna

dokumentasi bagi para staf di lingkungan DPRD Nganjuk. Pemilihan subjek dalam

penelitian kualitatif mengharuskan peneliti bersikap pragmatis ketika melakukan

penelitian. Subjek yang ada, sebagian akan ditentukan berdasarkan siapa yang siap

disertakan di dalam penelitian tersebut. Smith (2010) sebagai salah satu pelopor

IPA menganjurkan lima atau enam sudah cukup memadai untuk proyek penelitian

mahasiswa yang menggunakan metodologi IPA.

Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yang dimulai dengan membuat

transkrip dari jawaban informan untuk mengetahui makna dokumentasi para staf

DPRD Nganjuk. Selanjutnya jawaban informan di interpretasi oleh peneliti

menggunakan panca indera penglihatan ketika membaca hasil transkrip jawaban

para informan. Jawaban para informan diberikan pemaknaan oleh peneliti dengan

cara memberikan parafrase dalam transkrip untuk memunculkan tema yang menjadi

dasar interpretasi peneliti tentang makna dokumentasi para staf DPRD Nganjuk.

Pendekatan ini mengharuskan peneliti memiliki pengetahuan mengenai

dokumentasi yang luas sehingga dapat melakukan interpretasi pada hasil jawaban

informan.

PEMAKNAAN DOKUMENTASI BAGI STAF DPRD NGANJUK

Penelitian yang berfokus pada pemaknaan dokumentasi bagi staf DPRD

Nganjuk ini diperoleh hasil dari lapangan bahwa kelima informan memaknai

dokumentasi secara berbeda meskipun ada beberapa aspek yang serupa namun

pemaknaan yang dihasilkan berbeda. Hasil persepsi ini didapatkan dari interpretasi

yang dilakukan peneliti menggunakan panca indera penglihatan dengan melihat

jawaban informan bahwa hal tersebut merupakan kegiatan dokumentasi atau bukan.

Interpretasi yang dilakukan peneliti ini dilakukan karena pada pendekatan

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) merupakan suatu proses yang



dinamis dengan peran aktif peneliti dalam proses interpretasi, dengan demikian

pendekatan ini melibatkan dua tahap proses interpretasi atau disebut hermeneutik

ganda (Smith, 2010). Persepsi yang dihasilkan dalam penelitian ini berdasarkan dari

kemampuan yang dimiliki informan mengenai dokumentasi, dimana setiap

informan memiliki spesialisasi tersendiri tentang apa yang didokumentasikan.

Informan pertama yaitu BP, melakukan pendokumentasian semua kegiatan anggota

dewan yang nantinya dijadikan produk informasi berupa majalah dan berita di

website DPRD Nganjuk. Informan kedua, MI melakukan pendokumentasian yang

berkaitan dengan kegiatan anggota dewan dan memilih mana yang boleh

dipublikasikan kepada masyarakat mana yang tidak. Informan ketiga YY

melakukan dokumentasi mengenai anggota dewan dalam bentuk seni berupa

gambar, layout dan ilustrasi yang ada di majalah dan website DPRD Nganjuk.

Selanjutnya informan keempat yaitu WS hanya melakukan pendokumentasian

mengenai arsip yang ada di kantor DPRD Nganjuk. Informan terakhir yaitu MJ

hanya melakukan pendokumentasian dalam bentuk buku dan undang-undang.

Berikut tabel pemaknaan dokumentasi yang dilakukan oleh staf DPRD Nganjuk.

Tabel IV.1 Pemaknaan Dokumentasi Staf DPRD Nganjuk

No Nama Analisis Tematik Makna
1. Informan

1
(BP)

Awal informan bekerja tidak diberikan
pelatihan mengenai dokumentasi hanya
diberikan SOP sebagai staf dokumentasi dan
penjelasan secara lisan sehingga informan
hanya menganggap bahwa dokumentasi
merupakan kegiatan pengarsipan saja. BP
akhirnya melakukan pemahaman mengenai
dokumentasi secara bertahap. Semakin lama
BP belajar bahwa dokumentasi memiliki
lingkup yang luas mulai dari pengolahan data
sampai menjadi informasi yang disimpan dan
ditemukan kembali ketika dibutuhkan.
Karena staf yang masih sedikit, menjadikan
informan melakukan pengadaan informasi
yang akan didokumentasi sesuai yang ada
tanpa melihat apakah itu job desk
pekerjaannya atau bukan. Selanjutnya BP
melakukan penyimpanan soft file di dalam
komputer kerjanya dan hard file di dalam
lemari.

Growth
Perspective

(Proses
Pertumbuhan)



Temu kembali hasil dokumentasi
dilakukan informan ketika ada pengguna
yang membutuhkan informasi tersebut
dengan menjelaskan persyaratan
mendapatkan hasil dokumentasi tersebut.
Selain itu BP melakukan pemahaman
dokumentasi dengan melakukan knowledge
sharing dengan staf yang lain agar
kekurangan yang dimilikinya dapat
dilengkapi. Lingkungan yang menyenangkan
menjadikan BP nyaman dalam melakukan
pekerjaan meskipun bukan berasal dari
pendidikan dokumentasi sehingga informan
merasa mendapat banyak pengalaman dan
pelajaran tentang dokumentasi. BP juga
merasa bahagia ketika banyak penggunanya
yang memanfaatkan hasil informasi dari
bagian dokumentasi DPRD Nganjuk.

2. Informan
2
(MI)

Awal informan bekerja dibagian
dokumentasi diberikan penjelasan secara
singkat dan tidak ada pelatihan mengenai
dokumentasi secara tertulis. Informan pada
awalnya menganggap bahwa dokumentasi
merupakan kegiatan mengarsipkan suatu
informasi yang harus dapat diterima oleh
masyarakat. Setelah bekerja hampir 2 tahun
informan merasa dokumentasi adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan dari
awal pengumpulan informasi hingga
disimpan dan dilayankan kepada yang
membutuhkan dan tidak selalu harus di
publikasikan kepada masyarakat. Hal ini
dipelajari informan saat bekerja di pusat
dokumentasi DPRD Nganjuk. Proses
mendapatkan informasi yang akan
didokumentasi dilakukan MI dengan
mengikuti kegiatan para anggota dewan dan
memilih mana hasil dokumentasi yang boleh
dipublikasi mana yang tidak. Sehingga
proses temu kembali informasi dapat
dilakukan dengan mudah. Informan terus
belajar mengenai dokumentasi dari
pengalamannya bekerja meskipun secara
pribadi MI memiliki sifat pemalu.

MI yang memiliki sifat pemalu berusaha
melakukan knowledge sharing dengan staf

Learning
Perspective

(Proses
Belajar)



lain untuk belajar mengenai dokumentasi dan
mengurangi sifat pemalunya. Lingkungan
tempatnya bekerja yang menerima dirinya
apa adanya meskipun memiliki sifat pemalu
menjadikan MI merasa nyaman dalam
bekerja. Meskipun MI merasa mulai
berkembang pemahaman mengenai
dokumentasi namun belum dapat
menghilangkan sifat pemalunya sehingga
informan mencoba melakukan pemahaman
dengan memahami dokumentasi sesuai
kapasitasnya sendiri.

3. Informan
3
(YY)

Informan melakukan pemahaman
mengenai dokumentasi diawali dengan
mempelajari tugasnya membuat layout untuk
majalah sebagai salah satu produk
dokumentasi DPRD Nganjuk. Pemahaman
tersebut dilakukan dengan melakukan
adaptasi mengenai pengadaan apa saja yang
harus didokumentasikan. Semenjak awal
pemahaman informan mengenai
dokumentasi adalah kegiatan pengarsipan.
Sehingga dalam melakukan pekerjaan
informan memiliki perspektif untuk
melakukan pengarsipan secara internal untuk
pusat dokumentasi DPRD Nganjuk.

Informan juga melakukan sharing
dengan hampir keseluruhan staf yang ada di
kantor DPRD Nganjuk dan tidak hanya staf
bagian dokumentasi. Informan menganggap
peran staf DPRD secara keseluruhan penting
karena dokumentasi menyangkut kegiatan
internal kantor. Sharing yang dilakukan
informan diharapkan dapat menciptakan
lingkungan yang nyaman sehingga dapat
menjadikan mood dalam menjalankan
pekerjaannya menjadi baik. Informan selama
bekerja mengetahui bahwa hasil
dokumentasi yang dilakukan memberikan
manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya
lingkup internal, namun informan tetap
menganggap dokumentasi sebagai kegiatan
pengarsipan.

Internal
Perspective
(Kegiatan
Internal)

4. Informan
4
(WS)

Berbeda dengan ketiga informan
sebelumnya, WS pada awal bekerja dibagian
pendokumentasian arsip mendapatkan

Expert
Perspective



pelatihan bagaimana melakukan
dokumentasi arsip yang benar dan didukung
dengan pengalaman informan ketika masih
sekolah mengenai pemahaman tentang
dokumentasi, dimana dokumentasi lebih
kompleks daripada arsip. Dokumentasi
melingkupi proses data yang diolah sehingga
menjadi informasi, sedangkan arsip itu
merupakan bagian dari dokumentasi.
Pemahaman yang sudah ada jauh sebelum
informan bekerja di bagian arsip
menjadikannya ahli dalam
pendokumentasian arsip yang ditambah
dengan adanya pelatihan dari lembaga
pemerintah tersebut.

Informan mendapatkan arsip yang akan
didokumentasikan rutin setiap hari sehingga
informan melakukan alur pengadaan dan
pendokumentasian arsip dengan mudah agar
dapat dipahami dan ditemukan kembali.
Keahlian informan dalam
mendokumentasikan juga dilakukan untuk
menyimpan arsip yang tercetak dan
bagaimana regulasi pencarian dan
pemusnahannya. Lingkup pekerjaannya yang
erat berhubungan dengan dokumentasi
menjadikan informan sering melakukan
kunjungan ke bagian dokumentasi jika ada
perlu dan waktu senggang. Hal ini selain
untuk bertukar pendapat juga informan
lakukan karena lingkungan dokumentasi
dirasa lebih cocok untuk pekerjaannya
sekarang.

(Memiliki
Kemampuan)

5. Informan
5
(MJ)

MJ pada awal bekerja di bagian
dokumentasi mendapatkan pelatihan
mengenai bagaimana cara
mendokumentasikan produk hukum yang
benar. Pelatihan ini diadakan oleh
pemerintah sebab MJ merupakan staf PNS
pemerintah Nganjuk yang ditempatkan di
bagian dokumentasi perundang-undangan
dan perpustakaan kantor DPRD Nganjuk.
Informan juga menjelaskan bahwa
dokumentasi bersifat aktif, dalam konteks
dokumentasi produk hukum tersebut akan
selalu digunakan ketika pengambilan

User
Perspective
(Mengikuti
Kemauan
Pengguna)



keputusan. Pertimbangan-pertimbangan
tersebut akan merujuk pada dokumentasi
produk hukum yang telah dilakukan
sebelumnya. Produk hukum yang
didokumentasikan informan berasal dari
kegiatan para anggota dewan seperti
keputusan rapat dan draft yang akan
dijadikan undang-undang. Informan
menjelaskan dokumentasi produk hukum
yang asli disimpan bagian perundang-
undangan sedangkan salinan nantinya
disimpan dibagian dokumentasi dan
informasi.

Informan melakukan dokumentasi
hanya diperuntukkan kepada penggunanya
yaitu anggota DPRD Nganjuk. Hal ini
dikarenakan hasil dokumentasi yang
dilakukan informan berupa produk hukum
yang harus melalui persetujuan anggota
DPRD ketika akan dipublikasikan. Informan
selama 15 tahun bekerja dibagian
dokumentasi merasakan bahwa pekerjaannya
tersebut menuntut ketelitian agar tidak terjadi
kekeliruan dan menimbulkan persepsi bahwa
produk hukum yang dikeluarkan berpihak
kepada golongan tertentu. Informan sebagai
staf yang berstatus PNS merasakan tekanan
dari banyak pihak atas pekerjaan yang
dilakukannya sekarang karena sebelumnya
informan berada dibagian hukum kantor
Pemerintah Daerah Nganjuk.
Pemindahannya 15 tahun yang lalu ke bagian
dokumentasi dijadikan informan pelajaran
agar lebih baik dalam melakukan
pekerjaannya untuk para penggunanya.

Sumber : Data Primer Penelitian 2017

Pihak internal yang menangani dokumentasi  yaitu staf dokumentasi dan

informasi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Hubungan ini terjadi

karena adanya interaksi yang masif antar keduanya. Interaksi tersebut terjadi dapat

dilakukan karena adanya kesadaran dari staf bahwa dirinya sedang melakukan

dokumentasi ataupun karena faktor eksternal yakni lingkungan staf yang memang

berhubungan dengan dokumentasi. Proses terbentuknya makna yang dialami oleh



staf dokumentasi dan informasi satu dengan yang lain juga dapat sama atau bahkan

berbeda, hal ini dikarenakan proses pendokumentasian yang dilakukan setiap

informan berbeda. Proses tersebut dimulai dari mengidentifikasi atau memilih,

mendapatkan atau mengadakan, menyimpan sampai ditemukan kembali, di dalam

proses tersebut beberapa staf juga melakukan knowledge sharing.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai makna

dokumentasi bagi para staf di lingkungan DPRD Nganjuk, diperoleh beberapa

kesimpulan, yaitu makna dokumentasi terbentuk tidak hanya melalui sekali

interaksi dengan dokumentasi, melainkan dilakukan dengan proses interaksi yang

lama dengan kesadaran yang dirasakan oleh para staf yang berinteraksi langsung

dengan kegiatan dokumentasi. Jika interaksi tidak begitu intens maka makna yang

terbentuk juga tidak mendalam. Interaksi awal hanya akan memberikan persepsi

awal mengenai dokumentasi dan hal tersebut dapat berubah seiring dengan interaksi

yang terjadi antara informan dengan kegiatan dokumentasi.

Berdasarkan makna yang dihasilkan dapat dilihat bahwa setiap informan

memiliki pemaknaan yang berbeda satu dengan yang lainnya meskipun ada

pemahaman dalam beberapa aspek yang sama. Hal ini terjadi akibat dari interaksi

yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menemukan 5 kategori

makna dari dokumentasi dilihat secara keseluruhan setiap informan dalam

melakukan pendokumentasian, yaitu Growth Perspective, Learning Perspective,

Internal Perspective, Expert Perspective dan User Perspectives Pemaknaan

tersebut muncul berdasarkan pengalaman dan interaksi yang terjadi antara informan

dengan kegiatan dokumentasi. Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa

timbulnya pemaknaan yang lebih mendalam mengenai dokumentasi merupakan

perjalanan panjang dari pengalaman hidup masing-masing informan dalam

berinteraksi dengan dokumentasi, sebelum dan selama bekerja di pusat

dokumentasi tersebut. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pemaknaan dokumentasi

yang dialami oleh para staf di lingkungan DPRD Nganjuk terjadi dari mulai, latar

belakang pendidikan yang memberikan pengalaman tentang dokumentasi,



kesadaran setiap individu, makna yang dibawa sebelum bekerja di bagian

dokumentasi, serta kemauan dari diri sendiri untuk dapat lebih mendalami kegiatan

dokumentasi atau menutup diri akan hal baru mengenai dokumentasi yang

sebelumnya tidak diketahui.
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