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A B S T R A C T

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Taruna Bangsa Tanjungpinang
Nations is an organization engaged in the community , particularly focused in the
areas of education and health , Midshipman Nations has conducted various
activities in the community , with the hope of the activities that have been done
will benefit the community . Of encouraging good governance , non-governmental
organizations have a strategic role because it can be a control for the
organization especially in the areas of governance Tanjung Unggat
Tanjungpinang .



The purpose of this study is basically to determine the participation of
non-governmental organizations in realizing good governance in the Tanjung
district Unggat Bukit Bestari . In the discussion of this paper as for the
operational concept used is according Sedarmayanti ( 2004:7 ) states that an
important element for ensuring good governance are accountability ,
transparency , openness , and the rule of law . Informants in this study were taken
from 5 3 2 community leaders and people from Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Taruna Bangsa. Data analysis techniques used in this research is
descriptive qualitative data analysis techniques .

After doing research , the end result of the study stated that the
participation of Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Taruna Bangsa in
Delivering Good Governance in Sub Bukit Tanjung Unggat Bestari (Studies in
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Taruna Bangsa) has been running both of
which it can be seen from the presence of the public open access provided by the
NGOs such as the National Youth complaint post , the website , so people can
keep an eye on government and sue in the event of misuse , either directly or
indirectly , participate in the Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Taruna
Bangsa overseeing the implementation of government activities in Tanjung
Unggat to see the correspondence between the activities carried out by the rules
applicable law .
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PENDAHULUAN

Latar Belakang 

Kelurahan Tanjung Unggat merupakan salah satu kelurahan yang memiliki

jumlah penduduk yang cukup padat dengan kepadatan penduduk 16.083 jiwa.



Tugas dan fungsi dari Kelurahan Tanjung Unggat akan dapat terlaksana dan

tercapai dengan baik, Jika ada kerjasama antara berbagai pihak mulai dari

masyarakat hingga Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung

Unggat tersebut. Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang

memberikan kekuasaan yang besar terhdap pemerintah daerah  untuk menggelola

sumber dayannya. Maka, pelaksanaan konsep good governance menjadi sangat

penting agar kekuasaan tersebut tidak diselewengkan hanya untuk kepentingan

mereka yang sedang memegang kekuasaan. 

Pada Kelurahan Tanjung Unggat, Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi

peran penting karena mengingat jumlah masyarakat yang banyak dengan beragam

mata pencarian tentu saja pemerintah daerah seperti pihak Kelurahan tidak bisa

sendiri menangani masalah-masalah tersebut. Seperti yang tergambar pada table

dibawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat

Berdasarkan Mata Pencarian

No Mata Pencarian
Tahun

2010 2011 2012
01. Swasta 3.098 2.815 2.917
02. Buruh 1.193 1.276 1.378
03. Nelayan 151 138 240

04. Pegawai Negeri 303 443 545
05. ABRI / POLRI 44 45 49
06. Pedagang 251 257 303
07. Pensiunan 98 106 132

08. Lain-lain 6.554 10.085 10.408

J u m l a h 11.692 15.165 16.083
           Sumber : Kantor Lurah Tanjung Unggat, Tahun 2012



Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada Kelurahan Tanjung unggat selain

swasta, buruh, disusul oleh nelayan dan pekerjaan lain-lain yang mana disini

adalah pekerja serabutan, dan wiraswasta merupakan mata pencarian terbesar di

Kelurahan ini. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan

masyarakat sekitar karena melihat pendapatan buruh tiap harinya tidak tetap.

Sehingga untuk membantu permasalahan-permasalahan kesejahteraan,

pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat agar sejahtera

dibutuhkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penggalangan

persatuan antar masyarakat dengan mengadakan penyuluhan, bantuan terhadap

masyarakat disiplin, serta ,menjadi kontrol terhadap program pemerintah.

Dalam mendorong terwujudnya good governance, lembaga swadaya

masyarakat mempunyai peran yang strategis karena dapat menjadi agent of control

bagi penyelenggaraan pemerintahaan didaerah, apakah telah melaksanakan prinsip

– prinsip good governance  atau belum. Lembaga swadaya masyarakat berfungsi

juga sebagai agen of change dengan melakukan desakan-desakan untuk perubahan

terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro-rakyat dan meningkatkan

partisipasi politik masyarakat agar mampu secara mandiri mengkritisi

kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap masyarakat di daerah,

serta sebagai kekuatan moral (moral force) untuk mendesakkan kebijakan

pemerintah agar berorientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Permasalahan yang kerap terjadi berkaitan dengan partisipasi yaitu kegiatan atau

program yang telah disusun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ini belum dapat



berjalan dengan baik karena melihat kurangnya dukungan baik dari masyarakat

maupun dari pemerintah. Untuk itu diperlukan pendeskripsian tentang Partisipasi

Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance Di

Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari. Dalam hal ini peneliti akan

mengambil judul penelitian :

PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN TANJUNG

UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI (Studi Pada Lembaga Swadaya

Masyarakat Taruna Bangsa)

Perumusan Masalah :

“Bagaimana Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Good

Governance Di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari (Studi Pada

Lembaga Swadaya Masyarakat Taruna Bangsa)?”

Tujuan Penelitian

  Agar penelitian ini mencapai hasil yang optimal, perlu dirumuskan tujuan

yang terarah dari penelitian ini. Untuk itu penulis mencoba merumuskan sebagai

berikut:

a. Mengetahui partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan

good governance di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari.



b. Mengetahui hambatan-hambatan partisipasi lembaga swadaya masyarakat

dalam mewujudkan good governance di Kelurahan Tanjung Unggat

Kecamatan Bukit Bestari.

Konsep Oprasional

konsep operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Dapat dilihat dari indikator :

a. Pertanggung gugatan Politik. 

b. Pertanggungjawaban Publik. 

2. Transparansi

Dapat dilihat dari indikator :

a. Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan yang dilakukan

Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap kinerja pemerintahan

b. Adanya akses informasi untuk masyarakat

3. Keterbukaan

Dapat dilihat dari indikator :

a. Menampung aspirasi masyarakat yang dapat membangun untuk

menuju Good Governance

b. Membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat



4. Aturan Hukum

Dapat dilihat dari indikator :

a. Adanya kepastian Hukum agar setiap pelaksanaan tugas yang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 penelitian deskriptif kualitatif

2. Lokasi Penelitian

 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari. 

3. Informan

  Informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang tokoh masyarakat serta 2

orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat

4. Sumber Data 

a. Data primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari Informan melalui wawancara

yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi data tentang partisipasi

lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance di

Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang melengkapi data primer, yang diperoleh

melaui dokumen-dokumen atau laporan, seperti data tentang gambaran

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.



5. Teknik Pengumpulan Data

1.  Teknik  Observasi

Menurut Sugiono (2005:166) teknik observasi merupakan suatu proses

yang komplek dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

proses psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan

ingatan. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan yaitu observasi

terstruktur yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang

diamati, kapan dan dimana tempatnya, dengan alat pengumpul data yaitu

Check list. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan untuk melihat

bagaimana partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan

good governance di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari.

2. Teknik Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang

dianggap sudah mengetahui secara baik bagaimana selama ini partisipasi

lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance di

Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, dan informan

tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai key informan mengenai

masalah-masalah penelitian, sedangkan alat yang digunakan adalah

pedoman wawancara.



LANDASAN TEORITIS

Menurut Sedarmayanti (2004:7) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

(good governance), ada beberapa unsur penting antara lain:

1. Akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk
bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala
tindakan dan kewajiban yang ditetapkan.

2. Transparansi, kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap
rakyatnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya
tidak transparan.

4. Aturan hukum: kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa
jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap
kebijakan publik yang ditempuh.

GAMBARAN UMUM KELURAHAN TANJUNG UNGGAT

Kelurahan Tanjung Unggat merupakan salah satu Kelurahan yang berada di

wilayah kerja Kecamatan Bukit Bestari yang terdiri dari 9 Rukun Warga dan 43

Rukun Tetangga. Kelurahan Tanjung Unggat melalui topografi merupakan dataran

rendah dengan ketinggian lebih kurang 2 meter di atas permukaan laut dengan

curah hujan 114 hari sebanyak 2000-3000 mm/tahun dengan suhu berkisar 30˚C

sampai 32˚C. Tekanan udara terendah 1.0102 MBS dan tertinggi 1.01037 MBS

serta kelembaban udara rata-rata antara 61.5 sampai dengan 91.5. Kelurahan

Tanjung Unggat memiliki luas wilayah sebesar 700 Ha dengan  batas-batas

wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kampung Bugis.



2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjungpinang Timur.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Bulang.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kamboja.

Penduduk Kelurahan Tanjung Unggat berjumlah 14,403 Jiwa dengan 3,687

Kepala Keluarga.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

1. Laki-laki 6642 51.37

2. Perempuan 6287 48.63

Jumlah 12929 100

Sumber data: Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
No. Kelompok Umur Jumlah

(Orang)
Persentase

(%)
1. 0 - 16 tahun 2253 17.43

2. 17 - 33 tahun 4478 34.64

3. 34 – 50 tahun 3536 27.35

4. > 51 tahun 2662 20.59

Jumlah 12929 100

Sumber data: Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

No. Suku Bangsa Jumlah
(Orang)

Persentanse
(%)

1. Warga Negara Indonesia 12926 99.98

2. Warga Negara Asing 3 0.02



Jumlah 12929 100

Sumber data: Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah
(Orang)

Persentanse
(%)

1. Belum Sekolah / Tidak Tamat SD 1335 10.33

2. Tamat SD / sederajat 1211 9.37

3. Tamat SLTP / Sederajat 2900 22.43

4. Tamat SLTA / Sederajat 6013 46.51

5. Tamat Akademi / Perguruan Tinggi 1470 11.37

Jumlah 12929 100

Sumber data: Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/ Profesi

No. Mata Pencarian Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

1. Wiraswasta 492 9.48

2. Buruh tani 544 10.48

3. Nelayan 162 3.12

4. Pensiunan 138 2.66

5. PNS 414 7.97

6. Swasta 3442 66.29

Jumlah 5192 100

Sumber data: Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No. Agama Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

1. Islam 10158 78.57

2. Katolik 141 1.09

3. Protestan 806 6.23



4. Hindu 8 0.06

5. Budha 1816 14.05

Jumlah 12929 100

Sumber data: Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013

Visi Dan Misi, Fasilitas, Serta Disiplin Kerja Kelurahan Tanjung Unggat.

1. Visi :

“Memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menunjang misi

kota Tanjungpinang.”

2. Misi

”Terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan umum, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat dengan berbasis kepada kearifan lokal.”

Taruna Bangsa

 Taruna Bangsa sebagai suatu wadah yang berusaha dalam kegiatan sosial

yang bercita-cita menjadikan lembaga ini sebagai kumpulan para  pemuda -

pemudi sebagai Taruna Bangsa yang mengabdi pada Bangsa/Masyarakat dan

Berkebangsaan/Negara Indonesia. Sebuah pengabdian yang bertujuan untuk

kesejahteraan, keadilan, rasa persatuan, dan kebangsaan. Lembaga Swadaya

Masyarakat Taruna Bangsa Kota Tanjungpinang adalah sebuah lembaga yang

bergerak di bidang kemasyarakatan, khususnya fokus di bidang pendidikan dan

kesehatan, hingga saat ini Taruna Bangsa  telah banyak melakukan berbagai

kegiatan di tengah masyarakat, dengan harapan  kegiatan yang telah dilakukan

akan bermanfaat bagi masyarakat.



Program Lembaga

1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas secara

periodik mengenai kesehatan, narkotika, Dan sebagainya

2. Mengadakan kegiatan bakti sosial, pelatihan keterampilan dan keahlian

kepada generasi-generasi muda

3. Mengadakan pelatihan terhadap budaya dan kesenian,

pagelaran/pertunjukan, maupun kegiatan amal, dan sebagainya

4. Mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial di masyarakat

5. Melakukan kegiatan sosial kontrol terhadap permasalahan-permasalahan

yang ada di tengah masyarakat

6. Mengadakan pertemuan dan penggalangan persatuan terhadap

organisasi-organisasi sejenis atau lainnya mengenai pertukaran informasi

dan lain-lain

7. Mengadakan koordinasi kemasyarakatan dengan unsure muspida maupun

sejenisnya secara berkala

Garis Besar Program Kerja Organisasi

 PROGRAM KERJA LSM TARUNA BANGSA TAHUN 2010



1. Konsolidasi internal dalam rangka pembentukan anak cabang di seluruh

wilayah Kota Tanjungpinang

2. Konsolidasi internal dalam rangka penyusunan detail program kerja

3. Pelaksanaan beberapa kegiatan sosial di masyarakat

4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial kepada masyarakat

5. Mengadakan pertemuan organisasi-organisasi sejenis

6. Konsolidasi internal tentang pelaksanaan program kerja yang sudah

berjalan dan rencana-rencana pelaksanaan program lainnya

 PROGRAM KERJA LSM TARUNA BANGSA TAHUN 2011

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan  bakti sosial dan kontrol sosial kepada

masyarakat

2. Mengadakan pertemuan kordinasi dan silahturami dengan organisasi

sejenis/lainnya

3. Konsolidasi internal tentang pelaksanaan program kerja yang sudah

berjalan, dan rencana-rencana pelaksanaan program lainnya

4. Konsolidasi internal organisasi dan penggalangan anggota baru

5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan  bakti sosial dan kontrol sosial kepada

masyarakat

6. Evaluasi hasil kerja/kegiatan organisasi

7. Konsolidasi internal tentang pelaksanaan program kerja yang sudah

berjalan, dan rencana-rencana pelaksanaan program lainnya



 PROGRAM KERJA LSM TARUNA BANGSA TAHUN 2012

1. Evaluasi hasil kerja/kegiatan organisasi tahun 2010.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan  bakti sosial dan

kontrol sosial kepada

      masyarakat

3. Mengadakan pertemuan kordinasi dan silahturami

dengan organisasi

      sejenis/lainnya

4.  Konsolidasi internal tentang pelaksanaan program

kerja yang sudah

berjalan, dan rencana-rencana pelaksanaan program lainnya

5. Konsolidasi internal organisasi dan penggalangan

anggota baru

6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan  bakti sosial dan

kontrol sosial kepada masyarakat

7.   Evaluasi hasil kerja/kegiatan organisasi

8.   Konsolidasi internal tentang pelaksanaan program kerja yang sudah



PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN TANJUNG

UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI
(Studi Pada LSM Taruna Bangsa)

B. Karakteristik Informan

1. Jenis Kelamin

 Dari karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan

bahwa informan berjenis kelami laki-laki berjumlah 3 orang yang terdiri dari

sedangkan informan perempuan 2 orang.

2. Tingkat Pendidikan

 Adapun karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan pada dapat kita

diketaui bahwa informan yang memiliki pendidikan Strata-1 berjumlah 2 orang

dan yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 3 orang



Dengan data tersebut ditunjukkan bahwa informan berpendidikan minimal SMA

sehingga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Partisipasi Lembaga

Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance di Kelurahan

Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari (studi pada LSM Taruna Bangsa) .

3. Umur

 Karakteristik informan berdasarkan umur dapat diketahuibahwa rata-rata

informan berumur diatas 31 sampai dengan 40 tahun berjumlah 3 orang, dan yang

dibawah umur 30 yaitu 28 tahun berjumlah 2 orang. berdasarkan tingkatan umur

yang dianggap masih produktif diharapkan dapat menjawab seluruh pertanyaan

yang diajukan.

Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Good
Governance di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari    

(studi pada LSM Taruna Bangsa)

1.  Transparansi

  dapat diketahui bahwa partisipasinya sebagai Lembaga Swadaya

Mayarakat, Taruna Bangsa telah memberikan berbagai informasi kepada

masyarakat melalui media koran maupun internet. Hal ini menunjukkan bahwa

transparansi dalam kepemerintahan yang baik sudah terlaksana dengan baik 

2. Akuntabilitas

  dapat diketahui bahwa LSM Taruna Bangsa sudah berpartisipasi untuk

dapat membantu masyarakat daalm mengatasi permasalahan yang ada ketika

berurusan dengan pihak Kelurahan Tanjung Unggat serta Lembaga Swadaya



Masyarakat Taruna Bangsa sudah mengkontrol kinerja, kualitas, manajemen

serta pelayanan yang diberikan pemerintah di Kelurahan Tanjung Unggat

kepada masyarakat sudah berjalan baik.

3. Keterbukaan

  diketahui bahwa pihak LSM ikut berpartisipasi terhadap jalannya

kepemerintahan yang baik. pemahaman otonomi daerah dan desentralisasi yang

dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat harus dimiliki oleh umumnya jajaran pemerintahan daerah.

4. Aturan Hukum

  diketahui bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa LSM Taruna Bangsa

berpartisipasi dalam mengawasi kegiatan pemerintahan  yang dilaksanakan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data yang sudah diperolah dan diolah dapat disimpulkan

bahwa Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan

Good Governance Di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari

(Studi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Taruna Bangsa) sudah berjalan

baik. Seperti yang dipaparkan dibawah ini :

a. Adanya akses bagi masyarakat yang disediakan oleh

pihak LSM Taruna Bangsa seperti adanya posko

pengaduan, website, sehingga masyarakat dapat

mengawasi pemerintahan dan mengadukan jika



terjadi penyalah gunaan baik secara langsung

maupun tidak langsung. LSM Taruna Bangsa sangat

terbuka dengan pengaduan dari masyarakat, karena

tujuan LSM Taruna Bangsa selain bekerja dibidang

sosial juga untuk mengawasi jalannya pemerintahan

yang ada di kelurahan tanjung unggat ini. karena

jika pemerintah tidak dibantu maka akan banyak

pekerjaannya yang tidak sesuai dengan harapan dari

masyarakat. 

b. Pertanggung gugatan Politik, yaitu Lembaga

Swadaya Masyarakat sudah berpartisipasi dalam

penanganan yang jelas terhadap pelanggaran

kekuasaan yang ada di Kelurahan Tanjung Unggat.

LSM Taruna Bangsa akan menyampaikan kepada

pihak Kelurahan jika masyarakat menyampaikan

keluhan berkaitan dengan jalannya pemerintahan di

Kelurahan Tanjung Unggat. Pertanggungjawaban

Publik juga sudah berjalan baik yaitu Lembaga

Swadaya Masyarakat mengkontrol kinerja, kualitas,

manajemen serta pelayanan yang diberikan

pemerintah di Kelurahan Tanjung Unggat kepada

masyarakat



c. LSM Taruna Bangsa berperan penting ada salah satu

programnya yaitu mengawasi kinerja pemerintahan.

Seperti kantor Kelurahan yang menangani banyak

masyarakat terkadang memberikan pelayanan

kurang memuaskan, maka jika surat dalam kotak

saran tidak digubris, maka LSM akan turun melihat

dan memantau. Tidak hanya itu LSM Taruna

Bangsa juga ikut memberikan pelayanan kepada

masyarakat membantu pihak Kelurahan jika

memang dibutuhkan.

d. LSM Taruna Bangsa berpartisipasi dalam

mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di

Kelurahan Tanjung Unggat dengan melihat

kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan

aturan hukum yang berlaku. 

B. SARAN

LSM Taruna Bangsa sudah menjalankan program kerjanya dengan baik,

diharapkan kedepannya program-program yang akan dilaksanakan lebih

bervariatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kelurahan Tanjung unggat

sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat berjalan lebih baik lagi.


