BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Penelitian tentang peran Kelompok Informasi Masyarakat sebagai pengelola
informasi dalam pengimplementasian Open Government Indonesia ditujukkan untuk
menjawab tiga pernyataan penelitian,yaitu : (1) Bagaimana peran Kelompok
Informasi Masyarakat Cipedes dalam hal transparansi ? (2) Bagaimana peran
Kelompok Informasi Masyarakat Cipedes Cipedes dalam hal partisipasi? (3)
Bagaimana peran Kelompok Informasi Masyarakat Cipedes Cipedes dalam hal
inovasi ?
Berdasarkan temuan-temuan dilapangan,maka peneliti dapat menyimpulkan
beberapa hal. Kesimpulan pertama yaitu dengan adanya Kelompok Informasi
Masyarakat dapat meningkatkan transparansi . Kesimpulan ini didukung dengan
beberapa bukti antara lain :
1. Government openness/Access to Information
Government openness/Access to information didefinisikan sebagai informasi
yang

dikeluarkan

dari

pemerintah,

yaitu

sejauh

mana

pemerintah

mempublikasikan informasi secara elektronik atau yang tersedia, serta sejauh
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mana warga dapat meminta dan menerima informasi yang tidak dipublikasikan
secara proaktif 70

1. Mendapatkan Informasi Dengan Mudah
a. Kelompok Informasi Masyarakat sebagai selalu berusaha untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menyediakan akses bagi
masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai data-data terkait
penyelenggaraan pemerintahan.Kelompok Informasi Masyarakat selalu
meng-update

berita

mengenai

informasi

yang

terkait

dengan

penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Kelompok Informasi Masyarakat,
masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelayanan dan kegiatan
pemerintah.KIM memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang
informasi .Selain itu,social media yang dimiliki KIM Cipedes cukup
dianggap efisien dan efektif karena masyarakat mendapatkan informasi
yang up to date dan tentunya valid. Melalui website KIM Cipedes,
pemerintah telah memaparkan segala macam bentuk informasi yang dapat
dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah telah memaparkan
aturan apa saja yang digunakan oleh pemerintah didalam melakukan
kegiatan sehingga tindakan yang akan diambil mengacu pada aturan-aturan
yang ada. Hal tersebut juga diungkapkan oleh masyarakat yang
mengetahui keberadaan website tersebut .
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2. Dimensi Kelembagaan, Keuangan, dan Pelayanan
Kelompok Informasi Masyarakat sangat informative .KIM Cipedes aktif
memberikan informasi ,tidak hanya melalui website,twitter,Instagram dan
facebook,melainkan juga melalui forum-forum komunikasi .Selain itu
juga,adanya dukungan dari berbagai pihak,baik forum KIM,diskominfo,dan
lurah
3. Informasi Yang Relevan
Dengan dibuatnya KIM Cipedes,berita hoax dapat tertepis dan dikonfirmasi
kebenarannya.
Selain itu,masyarakat juga dapat melihat realisasi anggaran APBD melalui
“Jaga APBD” , dengan adanya fasilitas tersebut,transparansi pemerintah akan
terwujudkan.
Kesimpulan kedua ,pemanfaatkan Kelompok Infomasi Masyarakat
membuat partisipasi masyarakat meningkat . Karena masyarakat dapat aktif
didalam musrenbang,masyarakat juga dapat aktif dalam kegiatan-kegiatan
pemerintahan. Masyarakat telah memanfaatkan social media yang dibuat olek
KIM Cipedes. Temuan yang peneliti dapat dilapangan menunjukkan bahwa
KIM Cipedes sudah melakukan penyebaran informasi sudah cukup
baik.Dengan adanya KIM,tujuan penyampaian informasi ke masyarakat
menjadi sempurna.Karena KIM sebagai “jembatan” antara pemerintah dengan
masyarakat .
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Dari hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat didalam
pemanfaatan Kelompok Informasi Masyarakat cukup tinggi,tingginya
partisipasi masyarakt di dalam pemanfaatan KIM dibuktikkan berdasarkan
indicator sebagai berikut :
1.Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
Partisipasi dalam perencanaan program-program

pemerintah di dalam

Kelompok Informasi Masyarakat sangat tinggi.Masyarakat kelurahan Cipedes terlibat
secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga tercapainya sebuah
partisipasi di dalam masyarakat.
2.Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
Di dalam pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat ,adanya
keterlibatan masyarakat .Masyarakat saling berbagi informasi yang benar kepada
masyakat lainnya.Informasi yang diberikan tentunya informasi yang benar,bukan
informasi yang hoax atau tidak benar .
3.Keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil
Terdapat keterlibatan dan pemanfaatan hasil yang dilakukan oleh
Kelompok Informasi Masyarakat. KIM Cipedes mempunyai program
membantu masyarakat dalam hal air bersih. Kegiatan itu bekerja sama dengan
karang taruna yang ada di Kelurahan Cipedes.
4.Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil
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Di dalam KIM Cipedes ini,adanya pengawasan yang dilakukan oleh
Masyarakat,yaitu mengawasi jalannya KIM Cipedes,pengawasan tersebut dapat
terlaksana dikarenakan adanya norma, aturan dan standar yang jelas dan adanya
usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma atau aturan tersebut.

Kesimpulan ketiga didalam penelitian ini yaitu peneliti hanya menemukan
aspek transparansi dan partisipasi di dalam pelaksanaan Kelompok Informasi
Masyarakat Cipedes. Aspek inovasi tidak terlalu nampak kedalam pelaksanaan KIM
Cipedes,dikarenakan inovasi yang dilakukan oleh KIM Cipedes hanya sebatas adanya
website saja,dan websitenyapun masih dapat dikatakan standar,belum adanya inovasi
yang berarti.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas,maka saran yang dapat diberikan
peneliti adalah untuk meningkatkan transparansi pemerintah yaitu KIM
Cipedes

perlu

meningkatkan

kelurahan,walaupun

KIM

lagi

tidak

kerjasama
memiliki

dan

kaitan

kordinasi

dengan

structural

dengan

kelurahan,tapi keduanya harus saling berkordinasi agar tercapainya tujuan
bersama
Selain itu juga,perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai

keberadaan

Kelompok

Informasi

Masyarakat

tersebut,agar
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masyarakat lebih aktif didalam memanfaatkan KIM,dikarenakan KIM
merupakan lembaga layanan publik yang berorientasi pada layanan informasi
dan pemberdayaan masyarakat .
Dan juga,KIM Cipedes perlu melakukan inovasi,inovasi bisa dapat
berupa perubahan tampilan website agar lebih menarik lagi untuk
dibaca,ataupun inovasi lainnya.Selain website, media cetak Swara yang dibuat
oleh KIM,diharapkan memiliki konten yang lebih banyak lagi.Tidak hanya
menampilkan berita mengenai penyelenggaran pemerintahan di Kota Bandung
Saja,namun dapat ditambahkan dengan berita se-Jawa Barat bahkan seIndonesia.
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