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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat, maka dalam hal ini 

diperlukan uraian batasan konsep penelitian guna membahas lebih lanjut. Adapun 

batasan konsep yang dimaksud yakni meliputi Pemberdayaan Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM). 

A. Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan adalah "upaya 

mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat 

kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, 

kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang 

berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya 

sebagai berikut: (1). Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan 

integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat 

yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok 

wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan. (2). Memberdayakan 

kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga 

mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup 

mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.34 

Menurut Oos M. Anwas (49:2013), pemberdayaan adalah suatu proses 

untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah 

34  Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan  
Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama. 
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(powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang 

terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian 

pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, 

memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau 

masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan 

keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. 

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan 

kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna 

proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau 

masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu 

hidup mandiri. Menurut Oos M. Anwas (2013:49), pemberdayaan 

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan 

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan 

orang lain yang menjadi perhatiannya.35 Selanjutnya menurut Oos M. Anwas 

(2013:49), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa 

sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan 

kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta 

berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu 

sendiri. 

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau 

motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan 

individu atau masyarakat agar mampu hidup mandiri. Berangkat dari hal ini, 

                                                           
35 Anwas, Oos M, 2013, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung : Alfa Beta. 
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perbedaan karakter dari setiap individu adalah suatu keniscayaan. Dengan 

demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan 

individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis 

agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan 

kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. 

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil 

(output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan 

pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang 

dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang 

terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan 

pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan 

kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tingkat 

partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang 

diperoleh oleh individu yang bersangkutan. 

Meskipun pemberdayaan masyarakat tidak lahir dalam konsep ekonomi, 

tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan 

kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak sekedar 

meningkatkan pendapatan, tetapi perlu diakukan secara holistik yang 

menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti gizi anggotanya, tingkat 

pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial, 

melainkan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan 

sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang 
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lebih baik. Dengan demikian, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

semua potensi yang dimiliki didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam 

melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.36 

2. Strategi Pemberdayaan 

Pada hakikatnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan merupakan 

hal baru. Usaha pengembangn masyarakat dimasa lalu berkaitan dengan 

konteks memperjuangkan kemerdekaan sedangkan pada masa sekarang 

kegiatan pemberdayaan masyarakat berorientasi pada partisipasi 

pembangunan dalam konteks transformasi sosial. Menurut Sumaryadi 

(2005:150) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses 

pemberdayaan masyarakat, antara lain : (1). The walfare approach yaitu 

membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, 

misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini 

tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses 

politik dan kemiskinan rakyat. (2). The development approach, pendekatan 

ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, 

kemampuan, dan keswadayaan masyarakat. (3). The empowerment approach, 

pendekaytan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan 

berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak 

berdayaannya.37 Ketiga pendekatan ini kemudian diadopsi oleh kebanyakan 

LSM di Indonesia dalam proses pemberdayaan masyarakat.  

                                                           
36 Ibid,hal 4 
37 Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan       

Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama. 
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Dalam hal ini Kartasasmita (1995:95) dalam Sumaryadi (2005:150) 

mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan 

melalui tiga cara, yaitu: (1).Menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini 

didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki 

potensi yang dapat dikembangkan. (2). Memperkuat potensi atau daya yang 

dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata,menampung 

berbagai masukan, menyediakan prasarana dan fasilitas yang dapat diakses 

oleh lapisan masyarakat yang paling bawah. (3). Memberdayakan rakyat 

dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah38. 

3. Tahap Pemberdayaan 

Menurut Sumaryadi (2005:97-98) menggambarkan konsep pemberdayaan 

dalam tiga tahapan nya itu tahapan politis, organisasi, dan individu. Adapun 

tiga tahapan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut : 

a. Politis dan Nasionalis 

Pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa kita setiap hari 

sebagai mechanism of self-help for people (mekanisme bantuan dari 

dan bagi orang lain). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa justru 

orang yang ingin mengubah sesuatu mengenai keadaan mereka saat ini 

adalah diri mereka sendiri. Ketergantungan pada orang lain secara 

perlahan-lahan diganti oleh ketergantungan pada diri sendiri. Oleh 

karena itu, pada tingkat nasional self-dependency movement (gerakan 

                                                           
38  Ibid,hal150 
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pada kemampuan diri sendiri) terus mendapat tempat. Alasan lain dan 

lebih pragmatis adalah bahwa ilmu ekonomi dari dorongan terhadap 

efisiensi yang lebih besar mendorong pemerintah. Organisasi dari 

masyarakat untuk mencari cara-cara alternatif untuk menjadi lebih 

efisien, yang merupakan tanggapan terhadap meningkatkan daya dan 

ancaman pelayanan alternatif dari para pesaing. 

b. Organisasi 

Pemberdayaan mempunyai daya tarik. Selalu ada pencarian akan 

gagasan-gagasan dan konsep baru dari pemberdayaan lebih baru, lebih 

segar dari pada banyak teori peningkatan dan motivasi kerja yang sudah 

usang. "Organisasi seperti total quality, habitual improvement, self-

sirected team work, internal costumer, competence management dan 

sebagainya. Banyak prilaku faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan 

terkandung dalam nilai-nilai, prilaku, sistem, prosedur dan budaya 

organisasi perubahan-perubahan harus dilakukan pada tingkat yang 

berada diluar pengaruh individu. Mereka tidak mungkin terjadi tanpa 

perencanaan dan pelepasan yang menyeluruh dari kekuatan oleh 

manager senior organisasi. 

c. Individu 

Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap individu. Ada yang lama, 

ada juga yang disingkat prosesnya. Bila pemberdayaan efektif, hasilnya 

sangat inspirasional, individu sudah mengubah kehidupan mereka 
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mencapai tujuan dan target yang terjangkau yang mereka anggap tidak 

mungkin. Mereka sudah membuka jalan bagi perkembangan dan 

pertumbuhan yang menguntungkan mereka maupun organisasi bila tim 

individu yang di berdayakan secara kolektif berkerja sama maka sinergi 

tercapai.39   

4. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Lebih lanjut Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan bahwa  5 prisip 

dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: (1). 

Pemberdayaan masyarakat memerlukan break even dalam setiap kegiatan 

yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, 

dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh 

didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan 

lainya. (2). Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi 

masyarakat baik  dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. 

(3). Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan 

pelatihan merupakan unsure yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan 

fisik. (4). Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus 

memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan yang baik 

berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber- sumber lainya. (5). Kegiatan 

pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara 

                                                           
39 Ibid 97-98 



34 
 

kepentingan Pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat 

yang bersifat mikro40.   

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk  suksesnya program 

pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau 

kemandirian, dan berkelanjutan.
 

Adapun lebih jelasnya adalah sebagai 

berikut:41 

a. Prinsip Kesetaraan 

 

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan 

masyarakat  adalah  adanya  kesetaraan  atau  kesejajaran  kedudukan 

antara  masyarakat dengan lembaga yang melakukan pemberdayaan 

masyarakat, baik laki- laki maupun perempuan.  Dinamika yang  

dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan 

mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama 

lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, 

sehingga terjadi proses saling belajar. 

b. Partisipasi 

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian 

masyarakat adalah program yang sifatnya partisipastif, direncanakan, 

dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk 

sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang 

melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap 

                                                           
40 Ibid hal 94-96 
41 Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan     

Gambut, (Bogor: Wetlands International – 1P, 2005),  hal. 54 
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pemberdayaan masyarakat. 

c. Keswadayaan atau kemandirian 

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan 

kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak 

memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the 

have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit 

(the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, 

pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, 

mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, 

serta memiliki norma- norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. 

Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses 

pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus 

dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru 

melemahkan tingkat keswadayaannya. 

Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan 

untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan 

teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, 

sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada 

masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

d. Berkelanjutan 

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, 

sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding 
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masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping 

akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat 

sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. 

5. Bentuk-bentuk Pemberdayaan   

a. Pemberdayaan Mampu Menambah Daya Masyarakat 

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagi issue 

sentral pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan 

adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara 

masyarakat di daerah pedesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. 

Padahal pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perkotaan terus 

meningkat. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat 

sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan menurut 

Wrihatnolo & Dwidjowijoto ( 2007:9). 

Program-program pembangunan di era 1990-an yang dimulai dari 

program IDT (Inpres Desa Tertinggal) telah menunjukkan tekad 

pemerintah untuk mengentaskan masyarakat miskin dan sekaligus sebagai 

bagian dari perwujudan pembangunan alternative yang melihat pentingnya 

manusia (masyarakat), tidak lagi sebagi objek, tetapi subjek pembangunan. 

Dalam konteks ini “partisipasi masyarakat sepenuhnya” dianggap sebagai 

penentu keberhasilan pembangunan.Dalam pengertian konvensional, 

konsep pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment mengandung dua 

pengertian, yaitu (1) to give power or authority to atau memberi 

kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak 
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lain, (2) to give ability to atau to enable atau usaha untuk memberi 

kemampuan atau keberdayaan. Eksplisit dalam pengertian kedua ini adalah 

bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan 

seseoran. menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto ( 2007:5). 

6. Indikator Tolak Ukur Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, 

maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat 

menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah 

program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan 

pada aspek- aspek apa saja dari sasaran perubahan. 

Lima dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, 

terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. 

Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu 

sama  lain  berhubungan   secara  sinergis, saling menguatkan dan 

melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing- masing dimensi: 

(1).Kesejahteraan, Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, 

papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan. (2).Akses, Dimensi 

ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat 

yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan 

penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada 

dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber 

daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di  kelas lebih tinggi dibanding 
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mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. 

Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, 

keterampilan, dan sebagainya. (3). Kesadaran kritis, Kesenjangan yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang 

berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata- mata memang kehendak 

Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi 

yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa 

kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial 

yang dapat dan harus diubah.  (4).Partisipasi, Keberdayaan dalam tingkat 

ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di 

dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan 

keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan. 

(5).Kontrol, Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan 

masyarakat  ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. 

Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat 

memenuhi hak- haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja 

yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara 

keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya 

yang dimiliki.42 

 

 

 

                                                           
42 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat & JPS, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1999), hal. 138-139 
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B. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan langkah 

strategis kemudahan dalam mengembangkan Informasi publik yang ada di 

Kabupaten Malang. Yang bertujuan 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.. Berbagai 

kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 

(KIM) telah dijalankan. Berdasarkan peraturan  Menteri Komunikasi dan 

Informatika No. 8 Tahun  2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan 

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. 

Berdasarkan peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun  

2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga 

Komunikasi Sosial pasal 14 yang berisi pengembangan dan Pemberdayaan 

Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk:43 

1. mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional; 

2. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan 

serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah; 

3. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik 

dalam mengkonsumsi informasi; dan 

4. Membangun masyarakat informasi guna untuk memajukan pembangunan 

daerah. 

                                                           
43  Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun  2010 tentang Pedoman 

Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. 
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C. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

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 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. 

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 



41 
 

kesenjangan informasi publik, dan mengembangkan dan meningkatkan aktifitas 

Kelompok Informasi Masyarakat dalam mendayagunakan informasi guna 

meningkatkan nilai tambah masyarakat dan menyerap/menyalurkan aspirasi 

masyarakat.44 

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) 

merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan paradigma 

komunikasi dengan masyarakat (communication with the people) bukan lagi 

komunikasi untuk masyarakat (communication for the people).45   

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.  

                                                           
44  http://kominfo.malangkota.go.id/produk/kim diakses  pada tanggal 5 Januari 2017 
45 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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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 setempat46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 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. 

 


