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•Information culture 
•Implementing business-wide information management 
•The practice of managing the information asset 
•Policies and implementation issues 
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Information as an asset 

Manajemen informasi mewujudkan kebijakan, ketentuan organisasi, dan serangkaian kegiatan 

komprehensif yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya informasi. 

Efektivitasnya bergantung pada penerapan kebijakan yang koheren yang bertujuan untuk 

memberikan informasi yang relevan dengan kualitas, akurasi, dan ketepatan waktu yang memadai 

dengan biaya yang sesuai, bersama dengan fasilitas akses yang sesuai dengan kebutuhan pengguna 

yang berwenang. 

Harus diakui bahwa banyak informasi yang digunakan oleh karyawan dalam bisnis tidak otomatis, 

dan sementara beberapa informasi dapat dikelola dengan ketat, pengguna akan mengumpulkan 

informasi dari sumber informal maupun formal. Informasi informal ini tidak dapat dikelola dengan 

cara yang diatur sama. Organisasi harus mempromosikan perilaku yang tepat di antara karyawan 

mengenai informasi. 

Banyak manajer tidak menyadari kualitas informasi yang mereka gunakan dan sering keliru 

menganggap bahwa b/c itu 'di komputer' itu akurat. Pada tingkat operasional, informasi yang buruk 

mengarah langsung pada ketidakpuasan pelanggan dan peningkatan biaya. Biaya meningkat 

seiring waktu dan sumber daya lainnya dihabiskan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. 

Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan efek yang tidak kentara dan tidak langsung. 

Informasi yang tidak akurat membuat produksi tepat waktu dan tim kerja swakelola menjadi tidak 

layak. Informasi yang tepat harus berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Informasi 

yang buruk dalam keuangan dan sistem manajemen lainnya berarti bahwa manajer tidak dapat 

secara efektif menerapkan strategi bisnis. 

Informasi berada di beberapa 'perpustakaan' elektronik dan basis data kepemilikan dan pada 

berbagai platform teknis, yang tidak terintegrasi dengan baik atau mudah diakses. Beberapa 

informasi berbasis komputer dan terstruktur dengan baik, disimpan dalam database dan aplikasi 

yang dikelola secara terpusat; beberapa kurang terstruktur dan disimpan di banyak PC independen 

dan tersebar atau di Intranet perusahaan; dan masih ada sejumlah besar informasi yang tidak 

terstruktur dan tidak otomatis atau tidak tercatat. 

 

Information culture 

Budaya informasi dapat didefinisikan sebagai nilai, sikap, dan perilaku yang memengaruhi cara 

karyawan di semua tingkatan dalam organisasi merasakan, mengumpulkan, mengatur, memproses, 

mengomunikasikan, dan menggunakan informasi. 4 Budaya Informasi Umum: 

a) Budaya fungsional – manajer menggunakan informasi sebagai sarana untuk mempengaruhi 

atau berkuasa atas orang lain 

b) Budaya berbagi – manajer dan karyawan saling percaya untuk menggunakan informasi 

guna meningkatkan kinerja mereka 

c) Budaya bertanya – manajer dan karyawan mencari informasi yang lebih baik untuk 

memahami masa depan dan cara mengubah apa yang mereka lakukan untuk menyelaraskan 

diri dengan tren/arah masa depan 

d) Budaya penemuan – manajer dan karyawan terbuka terhadap wawasan baru tentang krisis 

dan perubahan radikal serta mencari cara untuk menciptakan peluang kompetitif. 

Davenport mengemukakan manajemen informasi yang efektif harus dimulai dengan memikirkan 

bagaimana orang menggunakan informasi – bukan dengan bagaimana orang menggunakan mesin. 

Mengubah budaya informasi perusahaan memerlukan perubahan perilaku dasar, sikap, nilai, 

harapan manajemen, dan insentif yang berhubungan dengan informasi. 



Strassman melihat manajemen informasi berusaha menjawab pertanyaan yang sama seperti yang 

diangkat dalam politik. Manajemen informasi adalah proses dimana mereka yang menetapkan 

kebijakan membimbing mereka yang mengikuti kebijakan. Di mana kontrol atas informasi 

mengubah keselarasan kekuasaan, politik informasi muncul. 

 

Implementing business-wide information management 

Mempromosikan pengelolaan informasi sebagai sumber daya perusahaan tidak berarti 

membangun basis data perusahaan yang mencakup semua, tetapi mendukung kemandirian 

informasi. Independensi informasi yang sebenarnya dicapai ketika tidak ada hubungan antara 

bagaimana atau di mana informasi disimpan dan bagaimana informasi itu diakses dan diterapkan 

oleh pengguna yang berbeda. Harus dimungkinkan untuk memvariasikan persyaratan tanpa 

mempengaruhi struktur penyimpanan atau efisiensi akses informasi. Seharusnya dimungkinkan 

untuk merestrukturisasi basis data dari waktu ke waktu, tanpa mengganggu permintaan akses. 

Implementasi management informasi secara umum sbb: 

a) Serangkaian tujuan dan kebijakan untuk manajemen informasi yang efektif 

b) Sebuah program untuk memperkenalkan manajemen informasi untuk memenuhi tujuan 

c) Penciptaan dan pemeliharaan arsitektur informasi dan model bisnis atau perusahaan 

d) Layanan informasi apa yang harus disediakan, dan bagaimana mengatur untuk 

menawarkannya dengan cara yang paling efektif 

e) Masalah implementasi apa yang ada, dan bagaimana mengatasinya. 

 

The practice of managing the information asset 

Praktik pengelolaan aset informasi ini sering disebut dengan information asset management (IAM) 

atau manajemen sumber daya informasi atau corporate data management. IMA berusaha 

membangun aset informasi organisasi dengan biaya yang dapat diterima, sehingga dapat 

digunakan untuk memberikan nilai bagi bisnis. 

IMA adalah pendekatan holistik untuk pengelolaan aset informasi suatu organisasi. Penekanannya 

adalah pada manajemen integral, efisien dan ekonomis dari semua informasi organisasi. Ini berarti 

memberikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Administrasi 

data (informasi) adalah identifikasi dan klasifikasi informasi bisnis dan persyaratan terkait, 

pengembangan prosedur dan pedoman untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan data bisnis 

(informasi). Administrasi kamus data memerlukan deskripsi dan katalogisasi informasi yang 

tersedia. 

Administrasi database melibatkan desain dan pengembangan lingkungan database untuk merekam 

dan memelihara data, pengembangan prosedur dan kontrol untuk memastikan penggunaan yang 

benar dan privasi data, waktu operasional, pemantauan dan pemeliharaan. Layanan akses 

informasi memastikan penyediaan layanan dukungan dan perangkat keras dan perangkat lunak 

untuk memungkinkan pengguna akhir menemukan, mengakses, menafsirkan dengan benar dan, 

jika sesuai, memanipulasi informasi yang tersedia. 

 

Policies and implementation issues 

Pengetahuan adalah informasi yang telah diberi makna.Pengetahuan adalah informasi yang telah 

ditafsirkan oleh individu dan diberi konteks. Pengetahuan adalah hasil dari proses manusia yang 

dinamis, di mana manusia membenarkan informasi pribadi yang dihasilkan atau mempertahankan 

keyakinan sebagai bagian dari aspirasi untuk kebenaran. Penafsiran informasi yang diterima 

seseorang adalah relatif terhadap apa yang sudah diketahuinya. 



Jika pengetahuan adalah informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman, konteks, 

interpretasi, dan refleksi, penggunaan istilah KM, yang menunjukkan bahwa pengetahuan dapat 

dikelola, adalah salah memahami sifat pengetahuan. Ada saran bahwa hanya 'konteks' dan kondisi 

di sekitar pengetahuan yang dapat dikelola. Beberapa praktisi menyarankan bahwa berbagi 

pengetahuan adalah deskripsi yang lebih baik, sementara yang lain lebih suka 'belajar', karena 

tantangan utama dalam menerapkan KM adalah pemahaman dan interpretasi. 

Pengetahuan milik masing-masing pakar dan ada sebagai paket diskrit dalam domain pakar itu. 

Upaya formal dilakukan untuk mempertahankan pengetahuan yang tersebar dalam tim kerja 

tentang bagaimana mengintegrasikan kontribusi dari beberapa ahli untuk membuat sukses. 
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Jelaskantentang: 

1. Informasi sebagai aset 

2. Budaya informasi 

3. Menerapkan manajemen informasi di seluruh bisnis 

4. Praktek pengelolaan aset informasi 

5. Masalah kebijakan dan implementasi 

 

Jawab : 

1. Informasi sebagai aset yaitu : 

a) Tujuan Strategi Manajemen Informasi 

- Untuk memastikan bahwa organisasi memperoleh nilai sebesar mungkin dari sumber 
informasinya  

- Untuk mengaktifkan manajemen dan perlindungan yang hemat biaya 

b) Manajemen informasi 

- Manajemen informasi mewujudkan kebijakan, ketentuan organisasi, dan serangkaian 
kegiatan komprehensif yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sumber 
daya informasi. 

- Efektivitasnya bergantung pada penerapan kebijakan yang koheren yang bertujuan 
untuk memberikan informasi yang relevan dengan kualitas, akurasi dan ketepatan 
waktu yang memadai dengan biaya yang sesuai, bersama dengan fasilitas akses yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berwenang. 

c) Informasi Berkualitas Buruk 

- Banyak manajer tidak menyadari kualitas informasi yang mereka gunakan dan sering 
keliru menganggap bahwa b/c itu adalah 'di komputer' yang akurat. 



- Pada tingkat operasional, informasi yang buruk mengarah langsung pada 
ketidakpuasan pelanggan dan peningkatan biaya. Biaya meningkat seiring waktu dan 
sumber daya lainnya dihabiskan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. 

- Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan efek yang tidak kentara dan tidak 
langsung. 

- Informasi yang tidak akurat membuat produksi tepat waktu dan tim kerja swakelola 
menjadi tidak layak. Informasi yang tepat harus berada di tempat yang tepat pada 
waktu yang tepat. 

- Informasi yang buruk dalam keuangan dan sistem manajemen lainnya berarti bahwa 
manajer tidak dapat secara efektif menerapkan strategi bisnis. 

d) Hambatan 

- Informasi berada di beberapa 'perpustakaan' elektronik dan basis data kepemilikan dan 
pada berbagai platform teknis, yang tidak terintegrasi dengan baik atau mudah 
diakses. 

- Beberapa informasi berbasis komputer dan terstruktur dengan baik, disimpan dalam 
database dan aplikasi yang dikelola secara terpusat; beberapa kurang terstruktur dan 
disimpan di banyak PC independen dan tersebar atau di Intranet perusahaan; dan 
masih ada sejumlah besar informasi yang tidak terstruktur dan tidak otomatis atau 
tidak tercatat. 

- Informasi dibuat untuk tujuan yang berbeda oleh orang yang berbeda pada waktu yang 
berbeda dan berdasarkan definisi yang berbeda, yang mengakibatkan banyak konflik 
dan inkonsistensi. 

- Ada backlog dalam memenuhi persyaratan informasi dan sistem warisan, yang 
membutuhkan integrasi dengan aplikasi yang baru dikembangkan dan dikemas. 

- Pertukaran informasi yang kompleks ada melintasi batas-batas organisasi, yang terdiri 
dari campuran komunikasi elektronik, berbasis kertas dan verbal. 

- Mengatasi masalah yang berkaitan dengan informasi dan manajemennya bukanlah 
tugas yang dapat diturunkan di luar jajaran manajerial atau didelegasikan ke fungsi 
SI. 

2. Budaya informasi 

Budaya informasi dapat didefinisikan sebagai nilai, sikap, dan perilaku yang memengaruhi cara 
karyawan di semua tingkatan dalam organisasi merasakan, mengumpulkan, mengatur, memproses, 
mengomunikasikan, dan menggunakan informasi. 



 

4 Budaya Informasi Umum: 

- Budaya fungsional – manajer menggunakan informasi sebagai sarana untuk mempengaruhi 
atau berkuasa atas orang lain 

- Budaya berbagi – manajer dan karyawan saling percaya untuk menggunakan informasi guna 
meningkatkan kinerja mereka 

- Budaya bertanya – manajer dan karyawan mencari informasi yang lebih baik untuk 
memahami masa depan dan cara mengubah apa yang mereka lakukan untuk menyelaraskan 
diri dengan tren/arah masa depan 

- Budaya penemuan – manajer dan karyawan terbuka terhadap wawasan baru tentang krisis 
dan perubahan radikal serta mencari cara untuk menciptakan peluang kompetitif. 

3. Menerapkan manajemen informasi di seluruh bisnis 

a) Mempromosikan pengelolaan informasi sebagai sumber daya perusahaan tidak berarti 
membangun basis data perusahaan yang mencakup semua tetapi mendukung kemandirian 
informasi. 

b) Independensi informasi yang sebenarnya dicapai ketika tidak ada hubungan antara 
bagaimana atau di mana informasi disimpan dan bagaimana informasi itu diakses dan 
diterapkan oleh pengguna yang berbeda. 

c) Harus dimungkinkan untuk memvariasikan persyaratan tanpa mempengaruhi struktur 
penyimpanan atau efisiensi akses informasi. 

d) Seharusnya dimungkinkan untuk merestrukturisasi basis data dari waktu ke waktu, tanpa 
mengganggu permintaan akses 

4. Praktek pengelolaan aset informasi 

a) Praktik pengelolaan aset informasi sering disebut sebagai information asset management 
(IAM) atau manajemen sumber daya informasi atau corporate data management. 

b) IMA berusaha membangun aset informasi organisasi dengan biaya yang dapat diterima, 
sehingga dapat digunakan untuk memberikan nilai bagi bisnis 

5. Masalah Kebijakan dan Implementasi 

a) Tingkat Informasi 'Terkelola' 

- Aplikasi operasional strategis dan kunci- informasi pengguna 



- Potensi tinggi dan dukungan- informasi pribadi. 

- Seiring waktu, informasi pribadi dapat berpindah ke status terkelola. 

-Terkadang informasi terkelola menjadi 'tidak terkelola' setelah diekstraksi dari 
  lingkungan terkelola => saat aplikasi berpindah dari segmen operasional utama ke   
segmen pendukung, di mana informasi dapat dimanipulasi dengan cara yang tidak    
standar 

-Tantangannya adalah 

a) memperjelas definisi setiap elemen informasi, 

b) memastikan bahwa itu cocok secara konsisten dalam model yang relevan dan 

c) pengodean ulang detail dalam kamus data 

d) Ada biaya yang terkait dengan pengelolaan informasi dan ini perlu dibenarkan                                           

dan  kemudian dilakukan. 

b) Tanggung Jawab Organisasi untuk manajemen informasi aset 

1. Tanggung jawab untuk mengoordinasikan aktivitas IAM dalam banyak hal perlu 
dipusatkan, tetapi elemen tertentu dapat didelegasikan ke satu atau lebih area bisnis. 

2. Jika badan korporat memiliki suara yang signifikan dalam kebijakan SI/TI SBU, dan 
jika ada upaya yang dilakukan untuk menstandardisasi sistem dan arsitektur informasi 
di seluruh perusahaan, maka koordinasi pusat mungkin diperlukan. 

c) Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Informasi 

1. Kriteria untuk menentukan kepemilikan dan tanggung jawab yang terkait dengan ini  
untuk memperoleh, menyimpan, memelihara dan membuang harus diputuskan. 

2. Standar untuk menjaga kualitas, privasi, konsistensi dan integritas, dan untuk 
menyediakan tingkat keamanan yang diperlukan, juga harus ditentukan, dan tanggung 
jawab diberikan dengan tepat. 

d) Keamanan Informasi 

1. Langkah-langkah untuk melindungi informasi harus diterapkan jika diperlukan dan 
dapat terbukti efektif. 

2. Hambatan dapat dirancang dan dibangun ke dalam perangkat keras dan perangkat 
lunak. 



3. Ini dapat dilengkapi dengan audit dan keamanan lainnya serta prosedur pemantauan 
keamanan lainnya. 

e) Masalah Implementasi 

1. Menjembatani kesenjangan antara database yang ditentukan 'top-down' dan database 
yang ada, dan kebutuhan yang dihasilkan untuk 'mengelola' atau mendamaikan 
perbedaan. 

2. Mengelola ekspektasi- perlu disatukan di bawah ekspektasi bisnis untuk meningkatkan 
kinerja bisnis dalam jangka panjang melalui eksploitasi SI/TI yang optimal. 
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Explain about: 

•Information as an asset 

•Information culture 

•Implementing business-wide information management 

•The practice of managing the information asset 

•Policies and implementation issues 

 

1. Information as an asset adalah suatu informasi yang memiliki kualitas informasi yang 

mereka gunakan bahwa itu akurat. Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan 

efek halus dan tidak langsung. Informasi yang tidak akurat membuat manufaktur tepat 

waktu dan tim kerja yang dikelola sendiri tidak layak. Informasi yang tepat harus berada 

di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Informasi yang buruk dalam sistem keuangan 

dan manajemen lainnya berarti bahwa manajer tidak dapat menerapkan strategi bisnis 

secara efektif. Beberapa informasi berbasis komputer dan terstruktur dengan baik, 

disimpan dalam database dan aplikasi yang dikelola secara terpusat; beberapa kurang 

terstruktur dan disimpan di banyak PC independen dan tersebar atau di Intranet perusahaan; 

dan masih ada volume besar informasi yang tidak terstruktur dan tidak otomatis atau tidak 

direkam. 

2. Information culture adalah dapat didefinisikan sebagai nilai, sikap, dan perilaku yang 

memengaruhi cara karyawan di semua tingkatan dalam arti organisasi, mengumpulkan, 

mengatur, memproses, berkomunikasi, dan menggunakan informasi. Ada 4 budaya 

informasi yaitu Budaya fungsional, Berbagi budaya, Menanyakan budaya dan Budaya 

penemuan. 

3. Implementing business-wide information management adalah Mempromosikan 

pengelolaan informasi sebagai sumber daya perusahaan tidak menyiratkan membangun 



basis data perusahaan yang merangkul semua tetapi mendukung kemandirian informasi. 

Kemandirian informasi sejati dicapai ketika tidak ada hubungan b / w bagaimana atau di 

mana informasi disimpan dan bagaimana informasi itu diakses dan diterapkan oleh 

pengguna yang berbeda. Dimungkinkan untuk memvariasikan persyaratan yang 

berdampak pada struktur penyimpanan atau efisiensi akses informasi. Harus dimungkinkan 

untuk merestrukturisasi database dari waktu ke waktu, dengan mengganggu tuntutan akses 

 

4. The practice of managing the information asset adalah information asset management 

(IAM) atau manajemen sumber informasi atau manajemen data perusahaan. IMA berupaya 

membangun aset informasi suatu organisasi dengan biaya yang dapat diterima, sehingga 

dapat dipekerjakan untuk memberikan nilai bagi bisnis 

 

5. Policies and implementation issues adalah yang berfokus pada tanggung jawab 

organisasi, IAM Wewenang, tanggung jawab untuk informasi, Keamanan informasi dan 

Masalah implementasi 
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