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Reformasi telah mendorong perubahan ketetenegaraan dan pola hubungan
kemasyarakatan yang semakin menghendaki transparansi dan demokrasi. Sistem
politik hasil reformasi telah berpengaruh pada perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara serta mendorong pemerintah yang berorientasi pada tata pemerintahan
yang baik (good governance) yang antara lain ditandai dengan transparansi,
demokratisasi, akuntanbilitas serta terbukanya ruang publik untuk meningkatkan
partisipasi dalam proses penetapan kebijakan publik, menuju masyarakat mandani
(civil society).

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004,
sebagaimana telah diubah kedua dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagai produk
reformasi telah memberikan otonomisasi pengurusan rumah tangga pemerintahan di
daerah sesuai dengan potensi dan kultur yang dimilikinya. Prinsip otonomi daerah
menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang
menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.seiring dengan prinsip itu
penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang
tumbuh pada masyarakat.

Peningkatan pelayanan publik di bidang informasi menjadi bagian penting
dari prinsip-prinsip good governance, transparansi dan demokrasi. Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) sebagai forum media menjadi wahana untuk pelayanan
publik di bidang komunikasi dan informasi tersebut. Berlangsungnya interaksi dalam
proses komunikasi dan desiminasi informasi secara antar mukadalam KIM, memiliki
kekuatan sendiri karena senyawa dengan kultur masyarakat. Kekuatan pada
komunikasi langsung tersebut, antara komunikator/ sumber informasi dengan
publiknya karena proses ini memiliki hubungan emosional antara keduanya, sehingga
semua pihak dapat merasakan kondisi psikologis yang ada. Hal ini karena hubungan
komunikator dan audience diusahakan memenuhi homophily (kesamaan kondisi)
sehingga menumbuhkan emphaty (kesamaan rasa) dikedua belah pihak yang
berkomunikasi.

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
BELIMBING SMART “BE-SMART”
KELURAHAN BELIMBING KECAMATAN BONTANG BARAT
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Keberadaan KIM dalam pemahaman teknologi komunikasi-informasi
adalah merupakan jaringan komunikasi (communication networking), dimana sebuah
sistem pendistribusian informasi dari satu pihak kepihak lain, dan sistem pengaksesan
informasi secara bebas dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem jaringan tersebut.
Masing-masing pihak memiliki peluang yang sama, baik dalam produksi maupun
mangakses informasi. Prinsip utama jaringan adalah adanya proses sharing informasi
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem jaringan komunikasi.

Dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik semakin mendorong pentingnya kehadiran kelompok-kelompok informasi
masyarakat sebagai media pelayanan informasi. Keberadaan UU KIP mengukuhkan
hak warga negara untuk memperoleh informasi-informasi publik dari badan publik.

Bab I
Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Belimbing Smart
disingkat Be-Smart.

Pasal 2
Waktu

Be-Smart didirikan pada tanggal 7 September 2017 untuk jangka waktu yang tidak di
tentukan lamanya.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Be-Smart bertempat kedudukan di Kantor Kelurahan Belimbing, Jl. Abdul Rauf No.40
RT.10 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang.

Bab II
Azas, Visi Dan Misi

Pasal I
Azas

Be-Smart di bentuk Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
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Pasal 2
Visi

Visi Be-Smart adalah terwujudnya masyarakat informasi yang dinamis sebagai dasar
terbentuknya masyarakat mandani (civil society) yang sehat, cerdas, terampil, kreatif,
inovatif, produktif, mandiri dan berbudaya tinggi.

Pasal 3
Misi

Misi Be-Smart adalah mengembangkan, memberdayakan, memfasilitasi dan
mendinamisasi pelayanan informasi melalui diseminasi informasi untuk anggota
masyarakat.

Bab III
Fungsi Tugas dan Peran

Pasal I
Fungsi

1. Sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi
pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat.

2. Sebagai wahana interaksi dan komunikasi antara Masyarakat/anggota Be-Smart,
dan antara masyarakat/ anggota Be-Smart dengan pemerintahan.

3. Sebagai peningkatan media literacy dilingkungan anggota

4. Sebagai jembatan swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis
melalui pengelolaan informasi.

5. Sebagai ajang silaturahmi antara anggota masyarakat, dan antara Masyarakat
dengan Pemerintahan untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan
kesatuan. Pemerintah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan
kesatuan.

Pasal 2
Tugas

1. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi.

2. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memiliki
kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi
menjadi kebutruhan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Menjadikan Be-Smart sebagai katalisator dalam memelihara dan meningkatkan
semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat.
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Pasal 3
Peran

1. Memanage informasi, yaitu mencari, mengumpulkan, mengelola dan
mendesiminasikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

2. Mediasi informasi, yaitu menjembatani arus informasi antara anggota masyarakat,
antara masyarakat dengan pemerintah.

3. Mengedukasi insan informasi, yaitu meningkatkan sumber daya masyarakat di
bidang informasi, agar memiliki kecerdasan dalam menerima terpaan atas
informasi.

Bab IV
Maksud dan tujuan

Pasal I
Maksud

Be-Smart dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan,
keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam
berpartisipasi aktif untuk menyelenggarakan  pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2
Tujuan

Be-Smart bertujuan :

1. Sebagai mitra pemerintah dalam penyebaran, sosialisasi dan desiminasi informasi

2. Sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan
secara timbal balik dan berkesinambungan.

3. Sebagai forum media untuk pelayanan dan informasi pemerintahan dan
pembangunan.

Bab V
Keanggotaan

Pasal 1

1. Anggota Be-Smart adalah setiap orang yang memenuhi syarat dan sudah
disahkan.

2. Ketentuan mengenai keanggotaan Be-Smart diatur dalam anggaran Rumah
Tangga.



5 AD / ART Kelompok Informasi Masyarakat Belimbing Smart (Be-Smart)

Bab VI
Organisasi

Pasal 1

1. Be-Smart mempunyai wilayah kerja Kelurahan Belimbing

2. Kekuasaan tertinggi pada Musyawarah anggota

3. Kepengurusan di atur dalam rumah tangga Be-Smart

Bab VII
Struktur Organisasi

Pasal 1

Struktur atau susunan Organisasi Be-Smart terdiri dari :

1. Pengarah

2. Penanggungjawab

3. Ketua

4. Sekretaris

5. Bendahara

6. Bidang Organisasi dan Peningkatan SDM

7. Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi

8. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif

Pasal 2

Untuk menetapkan Personil dalam susunan kepengurusan Be-Smart dilakukan secara
musyawarah mufakat dan demokratif dari dan oleh untuk anggota Be-Smart.

Bab VIII
Musyawarah Dan Rapat

Pasal 1

1. Musyawarah Anggota diadakan 1 (satu) tahun sekali

2. Musyawarah Anggota memiliki wewenang menetapkan :

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Perubahannya

b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus
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c. Rencana kerja, Rencana anggaran Pendapatan Dan Belanja

d. Pengesahan Laporan Keuangan

3. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Musyawarah Anggota Luar Biasa

4. Pengambilan Keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat di lakukan dengan
musyawarah mufakat dan demokratis.

Bab IX
Keuangan

Pasal 1
Sumber Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan Be-Smart dapat mengali dana dari berbagai sumber,
dan sesuai dengan ciri Be-Smart dari, oleh dan untuk anggota maka sumber dana
dapat diperoleh dari :

1. Anggota

2. Bantuan Pemerintah

3. Kegiatan usaha produktif yang sah

4. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat

5. Penerimaan lain yang sah

Bab X
Usaha

Pasal 1

Untuk mencapai maksud dan tujuan Be-Smart agar lebih mengiatkan anggotanya
untuk dapat bersosialisasi, dapat mengadakan aktifitas/ event yang bertujuan
menggali potensi Organisasi.

Bab XI
Aturan peralihan, Tambahan, Perubahan, Pembubaran Dan Penutup

Pasal 1

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan di atur dalam anggaran
rumah tangga.
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Pasal 2

Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Dasar
ini akan dilakuakan perbaikan sebagaimana mestinya oleh musyawarah anggota.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh
musyawarah anggota.

Pasal 4

Pembubaran Be-Smart ditetapkan dan diatur dalam anggaran Rumah Tangga, atas
ketentuan dan syarat-syarat.

Pasal 5

Hal-Hal yang tidak diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 6

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Bontang pada Tanggal 7 September 2017

Ketua
BE-SMART

Kasiyono Mangunnarso

Sekretaris
BE-SMART

Suwito
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ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
BELIMBING SMART (BE-SMART)

Bab I
Keanggotaan

Pasal 1
Jenis - Jenis Anggota

1. Anggota Inti adalah anggota aktif dalam setiap kegiatan / aktifis organisasi dan
tercatat sebagai anggota yang dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Anggota
(NIA) pada Kartu Tanda Anggota (KITA).

2. Anggota Simpatisan adalah anggota yang bersimpati dan menjadi penyokong
dari setiap kegiatan.

3. Anggota Kehormatan adalah orang yang dianggap berjasa terhadap organisasi
atau tokoh-tokoh yang dianggap penting dalam perkembangan organisasi.

Pasal 2
Persyaratan Keanggotaan

1. Untuk dapat menjadi Anggota inti harus mengisi formulir permohonan untuk
menjadi anggota.

2. Untuk dapat menjadi Anggota inti harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang
didalamnya terdapat Nomor Induk Anggota (NIA).

3. Untuk dapat menjadi Anggota Kehormatan, harus diusulkan oleh pengurus pada
Musyawarah Anggota dan diputuskan Musyawarah Anggota melalui Surat
Keputusan Pengangkatan.

4. Anggota Inti dan anggota Kehormatan harus menerima, tunduk dan patuh pada
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Anggota

Hak-Hak Anggota Be-Smart :

1. Anggota Inti dan Anggota Kehormatan berhak memberikan saran dan pendapat

2. Anggota Inti dan Anggota Kehormatan berhak menggunakan Fasilitas Organisasi
serta mendapat pelayanan yang disediakan oleh Organisasi

Kewajiban Anggota Be-Smart :

1. Anggota Inti dan Anggota Kehormatan berkewajiban mematuhi peraturan–
peraturan,Ketentuan-Ketentuan dan tata tertib menjaga dan menjunjung nama
baik Organisasi.
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2. Anggota Inti dan Anggota Kehormatan wajib memakai identitas Organisasi dalan
setiap kegiatan / acara /aktifitas yang dilakukan oleh Organisasi.

Pasal 4
Berakhirnya Status Keanggotaan

1. Anggota Inti akan berakhir keanggotaannya apabila meninggal dunia, atau
mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pengurus.

2. Pemberhentian terhadap Anggota Inti harus diawali oleh peringatan dari pengurus
dan diputuskan oleh pengurus.

3. Anggota Inti yang diberhentikan keanggotaannya dapat membela diri pada
pengurus, apabila diperlukan bahkan sampai pada Musyawarah Anggota.

4. Anggota Kehormatan akan berakhir keanggotaannya apabila meninggal dunia,
usulkan oleh pengurus pada Musyawarah Anggota.

5. Anggota kehormatan yang diberhentikan oleh Musyawarah Anggota melalui Surat.

Bab II
Kepengurusan

Pasal 1
Susunan Pengurus Organisasi

1. Pengurus Organisasi terdiri Anggota Inti.

2. Pengurus berjumlah minimal 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris,
Bendahara.

3. Jika ada event yang diselenggarakan oleh Organisasi, maka dapat dibuat susunan
kepengurusan diluar pengurus Organisasi yang kemudian disebut sebagai
pengurus event.

4. Pengurus Organisasi boleh merangkap tugas menjadi pengurus event yang
diselenggarakan oleh Organisasi kecuali ketua pengurus.

5. Anggota Kehormatan masuk kedalam susunan Dewan Penasehat.

Pasal 2
Persyaratan Pengurus Organisasi

1. Ditunjuk atau ditentukan oleh dan atau dipilih oleh anggota pada rapat
Musyawarah Anggota.

2. Pengurus Organisasi adalah Anggota Biasa yang memenuhi persyaratan hukum
dalam memperjuangkan kepentingan Organisasi.

3. Loyal terhadap kepentingan Organisasi.
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Pasal 3
Hak, Kewajiban, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus.

1. Pengurus Organisasi berhak mengikuti semua Program Kegiatan Organisasi,
menyampaikan pendapat, usulan dan saran dalam musyawarah dan pertemuan
Organisasi.

2. Pengurus Organisasi berkewajiban membuat program Kerja Organisasi.

3. Pengurus Organisasi bertugas melaksanakan Program Kerja Organisasi.

4. Pengurus Organisasi dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi berwenang
membentuk Kepengurusan Event.

5. Pengurus Organisasi berkewajiban Mengawasi Pelaksanaan Kerja Kepengurusan
Event.

6. Pengurus Organisasi bertanggung jawab Kepada Musyawarah Anggota.

Pasal 4
Masa Kepengurusan

1. Masa Jabatan Anggota pengurus Organisasi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat
ditunjuk dan dipilih kembali.

2. Anggota Pengurus Organisasi akan berakhir kepengurusannya apabila meninggal
dunia atau mengundurkan diri, yang selanjutnya di tunjuk pengganti sementara
sampai Musyawarah Anggota diadakan.

3. Pengurus Organisasi dapat di berhentikan oleh Musyawarah Anggota dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) suara yang hadir.

Bab III
Kepengurusan

Pasal 1
Rapat Musyawarah Anggota

1. Pengambil keputusan tertinggi di tangan Musyawarah Anggota.

2. Musyawarah Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan
dipimpin oleh Dewan Presidium.

3. Musyawarah Anggota bertugas memilih dan menetapkan Anggota Pengurus
Organisasi.

4. Musyawarah Anggota dapat memberhentikan Pengurus Organisasi dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota.

5. Musyawarah Anggota mengesahkan rencana kerja Pengurus Organisasi dan
menilai pelaksanaannya.

6. Musyawarah Anggota berhak memberikan pengarahan, pertimbangan dan teguran
kepada pengurus.
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7. Keputusan Musyawarah Anggota diambil secara musyawarah mufakat, tetapi
apabila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara.

8. Musyawarah Anggota dapat di adakan secara luar biasa dengan usulan dari
Anggota biasa atau Pengurus Organisasi jika di perlukan.

Pasal 2
Dewan Presidium

1. Dewan Presidium terdiri dari Anggota dan Pengurus Organisasi.

2. Dewan Presidium berjumlah minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris.

3. Dewan Presidium dipilih oleh Anggota dan Pengurus Organisasi.

4. Dewan Presidium bertugas menyelenggarakan Musyawarah Anggota dan
memimpin Musyawarah Anggota.

5. Dewan Presidium berakhir masa kerjanya seiring dengan berakhirnya Musyawarah
Anggota.

Bab IV
Aturan Peralihan Dan Penutup

Pasal 1

Hal-hal yang belum di tetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur
dalam Keputusan terpisah.

Pasal 2

Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran
Rumah Tangga ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh
Musyawarah Anggota.

Pasal 3

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Bontang pada Tanggal 7 September
2017.

Ketua
BE-SMART

Kasiyono Mangunnarso

Sekretaris
BE-SMART

Suwito
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