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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Kondisi geografis Indonesia yang tersebar dalam berbagai pulau, 

menyebabkan kendala kesenjangan informasi dikalangan masyarakat. sementara 

kebutuhan akan informasi merupakan hak seluruh masyarakat tanpa kecuali, 

termasuk masyarakat di pedesaan. Pada sisi lain  situasi dan kondisi inilah  yang 

menunjukkan sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan memadai dalam 

mengembangkan berbagai  informasi, baik karena faktor sosial seperti kurangnya 

pendidikan), dan adanya keterbatasan akses kemampuan masyarakat dalam 

memanfaatkan informasi seperti media sosial, media berupa Blogger ataupun 

berita yang bersifat membangun. 

Informasi publik saat ini merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, di 

samping kebutuhan akan sandang, pangan serta papan. Informasi  publik terjadi 

atas dasar komunikasi antar individu satu dan individu yang lainnya. Reformasi 

saat ini menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat akuntabel dan 

transparan bagi publik.1 Hak memperoleh informasi merupakan hak yang dimiliki 

oleh masing-masing warga negara, dan keterbukaan informasi publik merupakan 

salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan 

1 Johantan.Alfando.(2013).Peranan Kelompok Informasi Masyrakat (KIM) Dalam Mewujudkan 
Desa Mandiri Mandiri di Desa Sidomulya Kec.Anggana Kutai Kartanegara.(Studi di 
Desa Sidomulya Kec.Anggana Kutai Kartanegara). Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik.Universitas Mulawarman.Samarinda. eJournal Ilmu Komunikasi,Volume 1, 
Nomor 2, 2013. Hal 1-2 
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rakyat demi terwujudnya penyelenggaran negara yang baik selain itu dapat 

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara atau 

Badan Publik lainnya, karena segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan 

diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Sebagaimana yang terkandung 

dalam Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 yang menyatakan tentang Diseminasi 

Informasi Nasional Oleh Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pengembangan dan 

pemberdayaan komunikasi.2 

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, peran pemerintah lebih 

banyak sebagai perumus kebijakan dan fasilitator.  Siapapun bisa melakukan 

diseminasi informasi. Dalam hal ini lembaga – lembaga masyarakat mempunyai 

peran penting, karena lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui 

kebutuhan dan keadaan masyarakat. 

Sementara itu keterbukaan informasi publik akan menggerakkan masyarakat 

untuk berperan aktif dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di 

wilayahnya, sehingga pembangunan benar-benar berkaitan dan untuk kepentingan 

rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut maka menjadi tugas bersama antara 

masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi melalui media 

apapun, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Akan tetapi bukan hal mudah 

bagi masyarakat di dalam mengakses informasi publik yang berhubungan dengan 

masyarakat, sebab kenyataannya tidak semua masyarakat di Kabupaten Malang 

dapat menerima informasi dengan baik karena adanya keterbatasan akses 
                                                           
2   Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh 
Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait 
dengan pengembangan dan pemberdayaan komunikasi 
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informasi publik dan juga lemahnya pengetahuan masyarakat dalam menguasai 

tekhnologi yang dapat dilihat dari rendahnya pendidikan di daerahnya. 

Permasalahan tersebut membawa pemerintah untuk dapat mengembangkan 

jaringan informasi di daerahnya melalui pembentukan lembaga komunikasi Sosial 

yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Dengan adanya program 

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu program dari Kementrian 

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang di implementasikan oleh seluruh 

instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Malang 

termasuk dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). 

Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lembaga informasi 

masyarakat yang didasari atas dikeluarkanya Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika No. 8 Tahun  2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan 

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. 

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dijalankan dengan maksud 

mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi. Serta menciptakan 

jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan menghubungkan satu 

kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya agar bisa saling memberdayakan. 

Salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi guna 

menciptakan desa mandiri akan mengakses informasi publik.3  

Sebelum adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada masa Orde 

baru namanya masih Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa yang dikenal 

                                                           
3  Johantan.Alfando.(2013).Peranan Kelompok Informasi Masyrakat (KIM) Dalam Mewujudkan 

Desa Mandiri Mandiri di Desa Sidomulya Kec.Anggana Kutai Kartanegara.(Studi di 
Desa Sidomulya Kec.Anggana Kutai Kartanegara). Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik.Universitas Mulawarman.Samarinda. eJournal Ilmu Komunikasi,Volume 1, 
Nomor 2, 2013. Hal 3 
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dengan (Kelompencapir) yang kegiatanya mengadakan pertemuan untuk petani 

dan nelayan di Indonesia. Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa 

(Kelompencapir) ternyata mampu sebagai jejaring penyampaian informasi mulai 

dari pusatkota sampai ke pelosok pedesaan. 4  Semenjak reformasi bergulir 

keberadaannya menjadi tidak berfungsi. 

Sekarang muncul Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang termasuk 

sebagai kelembagaan sosial. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah suatu 

lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk 

masyarakat yang secara khusus berorentasi pada layanan informasi dan 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) merupakan revitalisasi dari kelompencapir yang disesuaikan 

dengan paradigma pembangunan dan pemerintah  dengan mengedepankan prinsip 

demokrasi dan good governance. Kelompok Informasi Masyarakat berperan 

dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat selain 

itu menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi 

dan penyerapan serta penyerapan aspirasi. Masyarakat membentuk kelompok 

untuk mengatasi persoalan bersama melalui akses dan pemberdayaan informasi 

publik.  Lokasi Kelompok Informasi Masyarakat sendiri terdapat di perkotaan 

atau di pedesaan yang  Anggotanya  dapat berjumlah 3 (tiga) orang sampai 30 

(tiga puluh) orang, yang dapat terdiri dari remaja, orang dewasa/tua, laki-

laki/perempuan, pelajar/mahasiswa, pedagang, petani atau nelayan. 

                                                           
4  http://www.wikiwand.com/id/Kelompencapir diakses pada tanggal  16 Maret 2017 

http://www.wikiwand.com/id/Kelompencapir
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Kelompok Informasi Masyarakat juga mempunyai Visi dan misi yaitu  

pertama, Visi nya  Terwujudnya masyarakat inovatif dalam meningkatkan nilai 

tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi publik dan komunikasi 

dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera. Kedua, Adapun 

misi Kelompok Informasi Masyarakat yaitu mendorong tumbuh dan 

berkembangnya Kelompok Informasi Masyarakat secara mandiri, meningkatkan 

peranan Kelompok Informasi Masyarakat   dalam memperlancar arus informasi 

publik antar anggota masyarakat dan antara pemerintah dengan masyarakat, 

meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Infromasi Masyarakat dan 

masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi publik untuk mengatasi 

kesenjangan informasi publik, dan mengembangkan dan meningkatkan aktifitas 

Kelompok Informasi Masyarakat dalam mendayagunakan informasi guna 

meningkatkan nilai tambah masyarakat dan menyerap/menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 5  Manfaat Kelompok Informasi Masyarakat sendiri bagi 

pemberdayaan masyarakat yaitu  (1). Membantu pemerintahan Desa/ Kelurahan 

dalam memberikan berbagai informasi  baik tentang berbagai kegiatan 

pembangunan dan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat, (2). Memberikan 

kontribusi pemberdayaan masyarakat secara langsung dalam hal perekonomian 

keluarga. jadi, peran media kelompok komunikasi sosial dalam penyebaran 

informasi sudah terbukti dapat membawa masyarakat untuk bisa memahami setiap 

informasi yang disampaikannya, melalui Kelompok Informasi Sosial, terutama 

bagi masyarakat perdesaan, yang digunakan sebagai alat silaturahmi dan 

                                                           
5 http://kominfo.malangkota.go.id/produk/kim diakses  pada tanggal 5 Januari 2017 

http://kominfo.malangkota.go.id/produk/kim
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pengembangan usaha bersama. 6  Menurut Mulyono dan Yalia (2015:5) 

memaparkan Media komunikasi informasi yang dimaksud  adalah Kelompok 

Informasi Masyarakat yang mampu memberikan informasi atau yang mampu 

menyampaikan penyebaran informasi pembangunan dari pemerintah maupun 

sebagai basis usaha peningkatan ekonomi kelompok, sehingga fungsi media ini 

dapat berperan sebagai sarana diseminasi informasi, pemberdayaan Lembaga 

Komunikasi Sosial. Ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika No. 8 Tahun  2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan 

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. 

Dengan demikian bisa dipahami bahwa urgensi kehadiran Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) tidak lain menjadi semacam ruang publik yang 

secara formal berperan dalam memenuhi distribusi informasi publik, wahana 

kegiatan komunikasi bagi kalangan akar rumput untuk membahas berbagai 

informasi dan kepentingan warga sekaligus sarana kanalisasi umpan balik sebagai 

upaya menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat bisa dijadikan buffer institution 

semacam lembaga penyangga yang akan menjadi sandingan masyarakat dalam 

menerima dan mencerna setiap informasi publik yang datang dari media maupun 

pemerintah dan sekaligus mitra pemerintah dalam membangun interaksi positif 

dengan masyarakat. 

                                                           
6 http://diskominfo.magelangkab.go.id diakses  pada tanggal 16 Maret 2017 

http://diskominfo.magelangkab.go.id/
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Agar bisa menjalankan fungsi dan peran diatas prasyarat etika sebagai 

landasan mekanisme kerja diantaranya adalah Kelompok Informasi Masyarakat 

(KIM) harus bersifat independen, non partisan, terbuka, jujur, pluralistik, non 

sektarian dan apa adanya dalam mendistribusikan informasi publik maupun 

aspirasi dan umpan balik anggota masyarakat kepada berbagai pihak. 

Untuk mendukung hal tersebut, penyebaran informasi sampai ke tingkat 

bawah tentunya diperlukan lembaga yang mewadahi yaitu dengan upaya untuk 

membentuk dan mengembangkannya. Dorongan guna terbentuknya Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) di masing-masing wilayah diperlukan, mengingat 

keberadaan komunitas informasi tersebut merupakan salah satu komponen 

strategis. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sangat membantu pemerintah 

dalam mensosialisasikan berbagai program dan kebijakan baik dari pemerintah 

pusat, pemerintah propinsi, maupun pemerintah daerah sendiri. Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) juga mempunyai potensi yang sangat besar dalam 

memberikan andil pembangunan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.    

Disamping itu juga sangat membantu pemberdayaan masyarakat karena kegiatan 

yang dilakukan bukan saja sebatas kegiatan sosialisasi, tetapi juga berbagai 

pelatihan yang sesuai harapan dan keinginan masyarakat setempat. Sebagaimana 

diketahui obyek kegiatan/aktivitas dari masing-masing Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) mempunyai unggulan dan atau potensi. 

Dukungan dan pembinaan terhadap keberadaan kelompok informasi yang 

berada di masyarakat perlu terus dilakukan. Pengembangan dan pemberdayaannya 

adalah untuk menjadikannya sebagai jejaring informasi yang dapat mencerdaskan 
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kehidupan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan komunitasnya. Oleh 

karenanya kelembagaan yang dibangun secara struktur dan berjenjang dari pusat 

sampai ke daerah dan sebaliknya harus dapat berjalan dengan baik. Menunjuk 

pada kondisi masyarakat yang heterogen terutama dalam hal pendidikan kaitannya 

dengan kelembagaan sosial yang ada jelas bahwa potensi Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) masih sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan 

diseminasi informasi. Diharapkan dengan adanya jaringan Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) maka bisa saling berkomunikasi dan tukar informasi mengenai 

berbagai permasalahan dari masing-masing Kelompok Informasi Masyarakat 

(KIM). Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diharapkan terus eksis dan 

berkembang secara mandiri serta dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya.7 

Apalagi saat ini telah ada aturan yang jelas mengenai pengembangan dan 

pemberdayaannya sebagaimana terdapat dalam Permenkominfo No. 8 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi 

Sosial yang mengedepankan prinsip sinergitas, terstruktur, terukur, terintegrasi, 

partisipatif, berkelanjutan dan kemitraan.8 

Menurut Mulyono dan Yalia (2015:30) tujuan KIM antara lain  untuk 

memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, 

meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran, dan keadilan 

masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung keberhasilan 

pembangunan di daerah. Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

                                                           
7 https://kim.grobogan.go.id diakses pada tanggal 4 april 2017 
8  Permenkominfo No. 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan 
Lembaga Komunikasi Sosial 

https://kim.grobogan.go.id/
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merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan paradigma 

komunikasi dengan masyarakat (communication with the people) bukan lagi 

komunikasi untuk masyarakat (communication for the people). 

Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diharapkan nantinya 

sebagai mitra dialog pemerintah untuk mendukung pelaksanaan semua kebijakan 

publik dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta tempat sumber informasi yang 

terpercaya, akurat dan faktual bagi masyarakat. Kelompok Informasi Masyarakat 

bertujuan memenuhi kebutuhan informasi publik yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, 

meningkatkan kemakmuran, keadilan di masyarakat dan meningkatkan sumber 

daya manusia guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah.9 

Fariz dan Siti (2015:2) menyatakan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat 

berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, 

sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk 

menopang aktivitas mereka. Agen informasi Masayarakat diperlukan agar para 

anggota masyarakat yang menjadi anggota Kelompok Informasi Masyarakat 

(KIM) dapat memberikan saran-saran kepada Pemerintah, Pemerintah provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten Malang tentang apa yang harus dibangun masyarakat 

pada pembangunan daerah, sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan setempat.  

Anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi perencana dan 

pelaksana bagi pembangunan lokal. Asas pemberdayaan ini sangat sesuai dengan 

                                                           
9  Mulyono.Yalia(2015) Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga 

Komunikasi  Sosial.( Studi pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten 
Pangandaran Jawa Barat). Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan 
Informatika. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 19 No. 1. hal 30 
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pendekatan pembangunan komunitas dan juga bertukar informasi antar anggota 

tentang segala sesuatu yang diketahuinya dan juga saling berbagi pengetahuan 

yang diperoleh.10  

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang  

dikeluarkanya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah yang isi pasal 10 yaitu Dinas Komunikasi dan 

Informatika11 dan Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 12 

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan rencana 

strategis 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :  

(1).Melaksanakan pembinaan teknis operasional kemitraan komunikasi dan 

kelembagaan, komunikasi publik, serta pemberdayaan komunikasi dalam 

melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga Komunikasi 

Sosial, (2), Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan 

kelembagaan komunikasi sosial yang termasuk Kelompok Informasi Masyarakat 

(KIM).13 Dan pemberdayaan ini terus dilakukan, karena keberadaan Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) dibentuk  masih kurang maksimal fungsinya. Hal ini 

disebabkan kesadaran dan pemahaman masyarakat rendah terhadap informasi 

                                                           
10  Faris dan Siti,(2015).Peran Kelompok Informasi Masyarakat(KIM) Sebagai Sumber Informasi 

Potensi Lokal dan Kearifan Budaya Kabupaten Pasuruan (Studi di Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) Kabupaten Pasuruan). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.Universitas 
Yudharta.Pasuruan. 

11 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
12 Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. 
13  Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang 2016-2021 
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publik serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola berbagai macam 

informasi publik di daerahnya yang dilihat dari luas wilayah Kabupaten Malang 

yang terdiri dari 33 Kecamatan dengan jumlah 19 Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) pada tahun 2015 KIM Karanganyar Kecamatan Poncokusumo, 

KIM Arca (Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari), KIM Abhipraya (Desa 

Madirejo Kecamatan Pujon), KIM Desima (Desa Sumberpasir kecamatan Pakis), 

KIM Gondowangi (Desa Gondowangi Kecamtan Wagir), KIM Jatiguwi  (Jatiguwi 

Kecamatan Sumbermanjing), KIM Jatisari (Jatisari Kecamatan Tajinan), KIM 

Kendedes (Desa Duwet Kecamatan Tumpang), KIM Kebonagung (Desa Sidodadi 

Kecamatan lawang, KIM Sumberejo (Desa Sumberejo Kecamatam Gedangan), 

KIM Sejahtera (Desa Ngantru Kecamtan Ngantang), KIM Singojoyo (Desa Ngijo 

Kecamatan Karangploso), KIM Telaga Biru (Desa Gunung Ronggo Kecamtan 

Tajinan), KIM Wardah (Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing), KIM 

Mengabdi (di Lereng Gunung Kawi), KIM Sukodono (desa Sukodono Kecamatan 

Dampit), KIM DKV Maskha Gondanglegi. 14  Dengan demikian Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) dinilai masih sebagian dilihat dari jumlah 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. 

Permasalahan lain adalah bagaimana upaya untuk memberikan penguatan 

agar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bisa melakukan aktifitas sesuai 

dengan fungsi umum sebagai wahana informasi publik dan fungsi yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan juga Pemerintah secara luas. Kebutuhan 

tersebut juga yang melibatkan Pemerintah dan juga berbagai elemen sosial, 

                                                           
14  Data Kominfo Jatim 2015 Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat  
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seperti: pengusaha (Swasta), media massa, kelompok kepentingan (LSM) dalam 

pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.  

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat 

diperlukan untuk berperan dalam memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan 

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui aktifitas yang disesuaikan 

dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Kedua, Peran swasta 

(dunia usaha) terhadap pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat dilakukan 

dengan memfasilitasi aktifitas KIM dalam aspek-aspek pengambangan usaha, 

meliputi kemitraan usaha, dukungan modal, pengembangan SDM dan permasaran 

hasil produksi KIM. Ketiga, Sesuai dengan aktifitas KIM yang salah satunya 

adalah mengakses informasi publik dari berbagai sumber, termasuk media massa, 

maka kualitas informasi yang disajikan oleh media massa, akan mempengaruhi 

akses informasi oleh KIM. Oleh karena itu, diperlukan peranan media massa 

dalam memproduksi isi informasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan karakteristik masyarakatnya. Diharapkan media lokal atau media komunikasi 

memiliki program untuk memberdayakan KIM. Keempat, Peran lembaga 

masyarakat seperti LSM, Ormas dan lain sebagai agen pembaharu dan inofator 

sangat penting dalam turut mengembangkan dan memberdayakan Kelompok 

Informasi Masyarakat.15 

Partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan dan 

Kelompok Informasi Masyarakat diharapkan memenuhi kebutuhan informasi 

yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan 

                                                           
15  http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id diakses pada tanggal 4 april 2017 

http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id/


13 
 

kecerdasan masyarakat,meningkatkan kemakmuran, keadilan di masyarakat, 

meningkatkan sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan pembangunan 

daerah, menjadi penghubung Informasi dari Pemerintah kepada masyarakat  dan 

juga sebagai media penyampaian Informasi dari masyarakat kepada Pemerintah. 

Pemberdayaan terhadap keberadaan kelompok informasi yang berada di 

masyarakat perlu terus dilakukan. Oleh karena itu, Peneliti tertarik melakukan 

penelitian lebih lanjut  yang berjudul judul “Pemberdayaan Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

      Dari latar belakang yang di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika  di Kabupaten  Malang 

2. Apa saja permasalahan yang di hadapi  Dinas Komunikasi Dan Informatika 

dalam Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten  

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  di Kabupaten  Malang 

2. Untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi  Dinas Komunikasi Dan 

Informatika dalam Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 

Kabupaten  Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan diatas, tentunya peneliti mengharapkan manfaat dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan baik secara akademis maupun secara 

praktis,yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, maka manfaat yang didapat secara teoritis 

maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

(sebagai informasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan) untuk  

masyarakat atau semua orang dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

penelitian lain  sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti serta 

pembelajaran yang berkaitan dengan Pemberdayaan Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  di Kabupaten  

Malang 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat yang diharapkan secara praktis yaitu: Pertama, bagi 

peneliti sebagai wawasan tentang Pemberdayaan Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  di Kabupaten  

Malang 

 Kedua, bagi masyarakat sebagai informasi bagi masyarakat atau semua 

kalangan dan instansi terkait dan ketiga, bagi Pemerintah yakni dengan 

dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
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Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Malang. 

E. Definisi Konsep  

Menurut Umar (2004:51) definisi konsep adalah sejumlah teori yang 

berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan 

mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang 

sama.16 Dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan 

maksud sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan 

Menurut Awang (2010:45) menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai 

konsep pembangunan yang merangkum nilai – nilai sosial dimana konsep 

ini telah mencerminkan paradikma baru pembangunan yaitu bersifat 

partisipatif. Menurut Awang (2010:46) bahwa pemberdayaan ditekankan 

pada pemberdayaan manusia yang diarahkan pada pengembangan 

sumberdaya manusia terutama pada masyarakat desa, penciptaan peluang 

berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peningkatan 

kemampuan masyarakat harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu 

dan tekhnologi sehingga penguasaan tekhnologi informasi dan komunikasi 

mutlak harus menjadi pelatihan.17 Menyikapi pernyataan tersebut bahwa 

pemberdayaan berbicara mengenai penciptaan peluang yang sesuai dengan 

keinginan masyarakat, sehingga Riniwati (2011:2) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan merupakan suatu proses yang memberikan otonomi dan 
                                                           
16 Umar, Husein. 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
17  Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pustaka 

Pelajar.Yogyakarta. 
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pengambilan keputusan lebih   besar  kepada pekerja dalam segala faktor

 yang mempengaruhi hasil kerja.18 

Bersumber dari penjelasan para ahli mengenai arti dan makna 

pemberdayaan yang memiliki pandangan masing-masing. Keseluruhan 

makna dan arti tersebut memiliki arah yang sama untuk dapat memandang 

pemberdayaan sebagai sebuah pembelajaran agar lebih berdaya guna. 

Menyentuh hal tersebut pemberdayaan dapat dilihat melalui prinsip-

psinsip serta ruang lingkup kegiatan pemberdayaan. 

b. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 

Tahun  2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan 

Lembaga Komunikasi Sosial, Kelompok Informasi Masyarakat adalah 

yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat 

secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan 

pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan nilai tambah.19 

Kelompok informasi masyarakat (KIM) adalah sekumpulan inividu 

yang berinteraksi dengan tujuan memecahkan masalah kehidupan dengan 

mengakses,mengolah dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari 

media massa dan berbagai sumber informasi serta mendesiminasikan 

                                                           
18  Riniwati, Harsuko. 2011. Mendongkrak Motivasi dan Kinerja. UB Press. Malang 
19  Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun  2010 tentang 
Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial 
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kepada sesama anggota kelompok dan kepada masyarakat 

(Wahyudin,2008:23).20 

KIM mempunyai Visi untuk mewujudkan KIM yang inovatif dalam 

meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan 

informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi 

yang sejahtera, sedangkan fungsi Kelompok informasi masyarakat (KIM) 

sebagai wahana informasi publik dan mitra dialog dengan pemerintah 

dalam merumuskan kebijakan publik.21 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar (2011: 61) adalah suatu 

definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana 

indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati.22 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul penelitian ini, 

maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai 

berikut: 

a. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika  di Kabupaten  Malang  

Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan Pemberdayaan 

Kelompok Informasi sebagai berikut:  

                                                           
20  Wahyudin. 2008. Pembelajaran dan Model-model Pembelajaran. Bandung:UPI. 
21  http://kominfo.malangkota.go.id/produk/kim/  (diakses 5 januari 2017) 
22  Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 61 

http://kominfo.malangkota.go.id/produk/kim/
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1) Sosialiasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 

Tahun  2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan 

Lembaga Komunikasi Sosial 

2) Melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam upaya 

mengembangkan kualitas SDM dalam penggunaan tekhnologi. 

3) Sosialisasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 

pengembangan proses diskusi dalam rangka pengelolaan informasi 

publik dengan mengadakan Forum di Kabupaten Malang Sebagai 

bentuk kepedulian dalam menunjang kegiatan Kelompok Informasi 

(KIM) Kabupaten Malang 

4) Mengikutsertakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam 

kegiatan pemerintah. 

b. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika dalam Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 

(KIM) di Kabupaten Malang. 

1) Dari Masyarakat 

a) Kurangnya partisipasi masyarakat 

b) Kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah 

2)  Dari Pemerintah 

c) Terbatasanya Sarana dan Prasarana yang di miliki oleh 

Pemerintah Daerah. 
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G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata 

(2009:53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.23  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif 

dikarenakan hasil penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena yang ada di lapangan.  Menurut Sukmadinata (2009:18), 

menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu 

keadaan atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 

karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan 

mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan 

narasumber.24  

2. Sumber Data 

                                                           
23 Sukmadinata, Nana Syaodih.2009, Metode Penelitian Pendidikan,Bandung:Remaja Rosdakarya. 
24  Ibid,hal 18 
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Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data yaitu: Data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber yang memberikan data langsung  dalam 

penelitian ini. Yaitu data yang diperoleh dengan wawancara data yang 

dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan 

yang sedang ditanganinya dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber  pertama  atau  tempat objek  penelitian 

dilakukan.25 

Peneliti akan menanyakan langsung sejauh mana Pemberdayaan 

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika di Kabupaten  Malang 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud 

selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat 

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder adalah literatur jurnal dari media online,cetak, penelitian 

terdahulu, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah 

sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber 

                                                           
25   Dikutip dari Nafi’ah, Ulin 2015, ‘Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar 
Negeri (SISKO-TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri’, Skripsi 
Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, hal. 17-18 
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yaitu literatur jurnal dari media online,cetak, Penelitian terdahulu serta 

situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.26 

1. Tekhnik Pengumpulan Data 

Data suatu penelitian,data menjadi hal yang sangat penting untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Data menjadi hal yang sangat penting 

untuk menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan 

menggunakan  

Metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan 

metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari 

informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dalam 

pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur 

karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk 

menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak 

menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan dengan subyek yang telah ditetapkan untuk mendapatkan 

data dan informasi yang relevan terkait dengan Pemberdayaan 

                                                           
26  Ibid, hal 17-18 
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Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika  di Kabupaten Malang.27 

b. Observasi 

Menurut (Arikunto,2009:100) observasi merupakan suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan  perilaku manusia, proses kerja, gejala- gejala alam. 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

metode observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, 

baik secara langsung maupun tidak langsung.28 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang 

berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun tidak resmi 

dalam bentuk laporan, statistik, surat- surat resmi buku harian, baik 

yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dan sebagainya 

(Hadi,2004:218). Dokumentasi merupakan salah satu metode yang 

digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi 

baik berupa catatan harian, memori ataupun catatan penting lain.29 

2. Subyek Penelitian 

                                                           
27  Ibid Hal 18 
28 Suharsimi Arikunto,2009, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka 
29 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, hlm. 218 
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Subyek Penelitian menurut Arikunto (2009,152)  merupakan sesuatu 

yang sangat penting kedudukanya di dalampenelitian,subyek penelitian 

harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data, oleh sebab itu 

adapun subyek penelitian ini adalah:30 

a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

b. Kepala Bidang Komunkasi 

c. Kepala Seksi  Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan 

d. Ketua KIM Arca (Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari). 

e. Ketua KIM Indigo (Desa Ngijo Kecamatan Karangploso) 

f. Ketua KIM DKV Maskha Gondanglegi 

g. Ketua KIM SEJAHTERA (Ds.Ngantru Kec.Ngantang) 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang yang meliputi: 

a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang 

b. KIM Arca (Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari). 

c. KIM Indigo (Desa Ngijo Kecamatan Karangploso) 

d. KIM DKV Maskha Gondanglegi 

e. KIM SEJAHTERA (Ds.Ngantru Kec.Ngantang) 

4. Tekhnik Analisa Data 

Analisa data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian untuk 

menyajikan data yang telah diperoleh peneliti, sebagaimana yang dipaparkan 

oleh Bogdan & Biklen (2007) dalam Imam Gunawan (2013:210), bahwa 

                                                           
30  Suharsimi Arikunto,2009, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka 
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analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil 

wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang memungkinkan untuk 

ditemukan.31 Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu : Reduksi data, Penyajian data data, dan Penarik 

kesimpulan dan verifikasi.32 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah 

mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa 

dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sebagainya.  

                                                           
31  Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik, 
                                  (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 210. 
32   Miles, Matthew, B. Dan A. Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif.Universitas                          

Indonesia (UI-Press) Jakarta 
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Miles dan Huberman (1984) menyatakan  yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan 

teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data 

dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja). Fenomena 

sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan 

saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di 

lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu 

menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang 

masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama 

memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu 

didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis 

tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded.  

Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, 

berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya 

diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola 

yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut 

selanjutnya didisplaykan  pada laporan akhir penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila 
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kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan.33  

 

                                                           
33  Ibid 


