
1 

 

PERAN  LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INVESTIGATION 

CORRUPTION TRANSPARAN INDEPENDEN (ICTI) DALAM 

PEMBERANTASAN KORUPSI PADA INSTANSI PEMERINTAHAN 

KOTA TANJUNGPINANG 

 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

EKO PRASETIA JAYA 

NIM : 100565201299 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI 

TANJUNGPINANG 

2015 



2 

 

PERAN  LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INVESTIGATION 

CORRUPTION TRANSPARAN INDEPENDEN (ICTI) DALAM 

PEMBERANTASAN KORUPSI PADA INSTANSI PEMERINTAHAN 

KOTA TANJUNGPINANG 

 

EKO PRASETIA JAYA 

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH 

 

A B S T R A K 

 

  Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol 

lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi 

pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada 

awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak dibidang 

sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol 

kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, 

advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan 

rakyat. Pada masa orde baru LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang 

memberikan tekanan pada pemerintah. Pola hubungan LSM pada masa ini sebagai 

pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya 

mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi LSM.  

 Tujuan penelitian untuk mengetahui peran  Lembaga Swadaya Masyarakat 

Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI) dalam pemberantasan 

korupsi pada Instansi Pemerintahan Kota Tanjungpinang. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang akan 

mengambarkan tentang peran lembaga swadaya masyarakat ICTI. Informan 

penelitian yaitu anggota LSM ICTI-NGO, masyarakat serta dari satuan kerja 

perangkat daerah di Kota Tanjungpinang. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

 Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa lembaga 

swadaya masyarakat investigation corruption transparan independen (ICTI) 

Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Instansi Pemerintahan Kota Tanjungpinang 

sudah berperan baik walaupun masih kerap kali ada kasus KKN di Kota 

Tanjungpinang. Selama ini ICTI sudah menyiapkan akses-akses untuk masyarakat 

bersama-sama mengetahui jalannya pemerintahan sehingga dapat sama-sama 

mengawasi. Tujuan ICTI memberantas korupsi juga untuk mengawasi jalannya 

pemerintahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini. karena jika pemerintah tidak 

dibantu maka akan banyak pekerjaannya yang tidak sesuai dengan harapan dari 

masyarakat, dan selaman ini ICTI ikut  mengawasi. 

 

Kata Kunci : Peran, Lembaga Swadaya Masyarakat, Investigation Corruption 

Transparan Independen (ICTI) 
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A B S T R A C T 

 

 

The emergence of NGOs is a reaction to the weakening of the role of 

control of state institutions, including political parties, in performing supervisory 

functions amid the dominance of the government to the public. So early in the 

history of the development of the birth of NGOs, especially in the field of social 

policy, the main purpose of the establishment of NGOs is how to control the 

power of the State, the demands of a free press, the demands of freedom of 

association, advocating against state violence and policies that harm people. 

NGOs on the new order becomes a critical group that put pressure on the 

government. NGO relationship patterns at this time as the conflictual relationship 

patterns, which from the side of the government also seeks to interfere and 

influence the organization, workings and NGO orientation. 

 

The aim of research to determine the role of Non Governmental 

Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI) in fighting corruption in 

Government Agencies Tanjungpinang. In this study the authors used a qualitative 

descriptive study that will portray the role of non-governmental organizations 

ICTI. The informants are members of ICTI NGO-NGO, the community and of the 

local work unit in Tanjungpinang. The data analysis technique used is descriptive 

qualitative data analysis techniques. 

 

After doing research, it can be concluded that the non-governmental 

organization Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI) In 

Corruption In Government Agencies Tanjungpinang already plays well even 

though they are often there are cases of corruption in Tanjungpinang. During this 

time ICTI has prepared accesses to the community together so that they can know 

the running of the government equally supervise. ICTI goal to eradicate 

corruption as well as to oversee the running of the government in Tanjungpinang 

this. as if the government does not help then it will be a lot of work that does not 

comply with the expectations of the community, and these dives ICTI participate 

in supervising. 

 

Keywords: Role, NGO, Investigation Corruption Transparan Independen 

(ICTI) 
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PEMBERANTASAN KORUPSI PADA INSTANSI PEMERINTAHAN 

KOTA TANJUNGPINANG 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan 

pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Ini disebabkan semakin lama 

tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Hal ini 

dikarenakan korupsi dilakukan secara sistematis dan terorganisir mulai dari 

tingkatan bawah sampai pada tingkatan pejabat. Korupsi di 

Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi 

merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. 

 Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain 

secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu 

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan 

kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Selain itu, dalam Pasal 2 Undang-

Udang No. 31 Tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonoman negara. Sedangkan menurut Pasal 

3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999. Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/19/opi01.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/04/0901.htm
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menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara.  

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan 

korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di 

Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam 

perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan 

dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya pihak yang 

berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha 

melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih 

banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK. Untuk itulah 

diperlukannya lembaga yang peduli untuk membantu KPK dalam memberantas 

korupsi. 

 Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah menjadi 

penyakit sosial yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dalam 

upaya mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, kemandirian, bahkan memenuhi 

hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan (fakir miskin, kaum jompo, dan anak-

anak terlantar. Menurunnya tingkat kesejahteraan (menyengsarakan rakyat), 

kerusakan lingkungan sumber daya alam, mahalnya biaya pendidikan dan 

kesehatan, hilangnya modal manusia yang handal, rusaknya moral masyarakat 

secara besar-besaran bahkan menjadikan bangsa pengemis merupakan cermin dari 

dampak KKN. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus-kasus_korupsi_di_Indonesia
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 Korupsi sistemik merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa 

Indonesia saat ini. Hal ini ditunjukan dari Laporan Transparency International 

tahun 2013 mengenai Corruption Perception Index (CPI) menempatkan Negara 

Indonesia pada skor 32. Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara yang 

diukur. Korupsi sistemik yang melanda birokrasi dad berbagai instansi di struktur 

pemerintahan. Walaupun, telah banyak peraturan perundangundangan anti korupsi 

yang telah diterapkan, namun persoalan korupsi ini tidak kunjung usai. Skor 32 itu 

menunjukkan Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korup yang sudah 

mengakar. (Sumber :http://www.ti.or.id  di akses pada tanggal 27 Mei 2014) Di 

tahun 2013, secara global terdapat enam negara yang memiliki skor tertinggi. 

Negara-negara tersebut adalah Denmark Finlandia Selandia Baru, Swedia, 

Norwegia, dan Singapura. Negara dengan skor terendah terdapat 5 negara yaitu; 

 Sudan Selatan, Sudan, Afghanistan, Korea Utara dan Somalia. Pada tahun 2013 

ini, skor  Corruption Perception Index (CPI) Indonesia sebesar 32. Indonesia 

menempati urutan 114 dari 177 negara yang diukur Negara lain yang memiliki 

skor sama dengan Indonesia adalah Mesir (32). Skor Indonesia sedikit lebih baik 

dari Albania (31), Nepal (31), Vietnam (31), dan sedikit lebih buruk dari Ethiopia 

(33), Kosovo (33), dan Tanzania (33). Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, 

Indonesia masih jauh berada di bawah Singapura (86), Hongkong (75), Taiwan 

(61), Korea Selatan (55), dan China (40). Di ASEAN, skor Indonesia jauh di 

bawah Brunei (60) dan Malaysia (50). Indonesia sedikit di bawah Filipina (36) 

dan Thailand (35). Namun skor Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam (31), 

Timor Leste (30), Laos (26) dan Myanmar (21). Meskipun skor CPI 2013 
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Indonesia tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia 

meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 

176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara. 

Skor CPI Indonesia selama dua tahun diukur dari efektifitas pencegahan dan 

pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Korupsi tentunya berdampak besar dalam berbagai hal. Dampak masif dari 

korupsi meliputi: permasalahan ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik 

dan demokrasi, hukum, pertahanan dan keamanan dan kerusakan lingkungan. 

Dalam permasalahan ekonomi, korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik 

dan meningkatkan pembelanjaan pemerintahuntuk sektor publik. Korupsi juga 

memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar,meningkatkan income 

inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi 

tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya 

yangsesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Dalam permasalahan sosial 

korupsi telah menciptakan rusaknya  tatanan sosial yang meluluhlantahkan sendi-

sendi kehidupan beragama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang 

menyebabkan masyarakat kehilangan jati diri dan karakter sebagai bangsa, 

menjadi masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku 

dengan baik. Korupsi tidak diragukan lagi, telah menciptakan dampak negatif 

terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. 

Sepanjang 2013, pemberantasan korupsi di Indonesia grafiknya 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bandingkan dengan penanganan 

kasus korupsi oleh aparat hukum dalam periode tiga tahun terakhir. Namun, fokus 
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pemberantasan korupsi selama 2013 masih berkutat di sektor pengadaan barang 

dan jasa. Kerugian negara juga terjadi peningkatkan pada 2013, pemberantasan 

korupsi semakin masif di tahun 2013. Tetapi dari tahun ke tahun korupsinya 

hanya di lingkar pengadaan barang dan jasa. Terbukti, semester pertama tahun 

2013 dari 293 kasus dengan 676 tersangka, ada 114 kasus (38,22 persen) yang 

merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Serta 314 tersangka (46,38 persen). 

Semester kedua tahun 2013, dari 267 kasus korupsi dan 594 tersangka, tercatat 

ada 114 kasus (42,7 persen) yang merupakan korupsi dalam pengadaan barang 

dan jasa, serta 291 tersangka (48,9 persen) kasus pengadaan barang dan jasa. Dari 

sekitar 560 kasus korupsi yang ditangani selama 2013, 155 kasus terjadi di sektor 

pembangunan infrastruktur dan 148 kasus terjadi di sektor keuangan daerah. ( 

sumber: http://kpkpos.com) 

 Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan pemerintah harus banyak 

diimplementasikan secara konsekuen, Dalam konteks seperti ini, upaya 

pemberantasan korupsi belum menampakan hasil nyata dan masih dilihat sebagai 

upaya elitis penegak hukum dan belum melibatkan peran serta masyarakat sipil. 

Sebagai kejahatan luar biasa, cara-cara luar biasa dalam melakukan 

pemberantasan korupsi, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil seperti LSM, 

merupakan salah satu altematif ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi yang 

diintrodusir oleh pemerintah. 

 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai 

sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang 

secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan 
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untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) atau sering disebut dengan nama lain Non Government Organization 

(NGO) atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaanya sangat 

mewarnai kehidupan politik di Indonesia. 

 Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol 

lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi 

pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada 

awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak dibidang 

sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol 

kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, 

advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan 

rakyat. Pada masa orde baru LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang 

memberikan tekanan pada pemerintah. Pola hubungan LSM pada masa ini sebagai 

pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya 

mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi LSM. 

(Meuthia:2002:182) 

 Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi 

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan 

dan dibentuk oleh  masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, 

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Didalam undang-undang tersebut juga 

dikatakan bahwa setiap organisasi masyarakat termasuk LSM bertujuan untuk 
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meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa;  melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya 

yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi 

dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.  

 Berikut beberapa LSM Korupsi yang aktif dalam mengawasi setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah : 

Tabel 1.1 

Data LSM Provinsi Kepulauan Riau 

No Nama LSM Lokasi 

1 Gerakan Tuntas Korupsi Provinsi Kepulauan Riau 

2 Nasional Corruption Watch Provinsi Kepulauan Riau 

3 Kepri Corruption Watch (KCW) Provinsi Kepulauan Riau 

4 Laskar Anti Korupsi Provinsi Kepulauan Riau 

5 Gerakan Berantas Korupsi Provinsi Kepulauan Riau 

6 Investigation Corruption Transparant 

Independent 

Provinsi Kepulauan Riau 

Sumber: Kesbangpollinmas, 2015 

 Ada 6 LSM di Provinsi kepulauan Riau yang selama ini aktif dalam 

mengawasi kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan serta 

pendanaan, Investigation Corruption Transparan Independen (Icti-Ngo) adalah 

sebuah lembaga swadaya masyarakat yang tujuannya dalam memberantas korupsi 

khususnya di Kota Tanjungpinang. Walaupun terbilang masih cukup baru namun 

LSM ini sudah berani mengungkapkan beberapa kasus besar. Adapun beberapa 

kasus yang pernah di tangani oleh LSM ini dipaparkan dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.1 

Kasus Korupsi Yang Ditangani LSM Kota Tanjungpinang 

NO KASUS WAKTU TEMPAT 

1 Indikasi korupsi dalam 

pembangunan rumah tidak layak 

huni 

2013 Tanjungpinang 

2. Penanganan kasus dugaan 

jembatan Sei Carang 

2013 Tanjungpinang 

3. Penanganan kasus penentu dan 

penetapan pemebebasan 

pengadaan lahan Unit Sekolah 

Baru (USB) di Tanjungpinang 

2014 Tanjungpinang 

4. Dugaan tindak pidana korupsi 

dana APBD 

2014 Tanjungpinang 

5. Dugaan korupsi 

penggelembungan kredit 

kepemilikan rumah 

2014 Tanjungpinang 

6. Korupsi Pembangunan Rutan 

Batam 

2014 Batam 

7 Dugaan korupsi dana kompetensi 

guru di Lingga 

2014 Kabupaten Lingga 

Sumber : Haluan Kepri, 2014 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kasus sudah pernah 

terungkap yang ada di Kota Tanjungpinang. Salah satu LSM yang menyoroti 

keras kinerja Kejari Tanjungpinang dalam penanganan kasus korupsi adalah LSM 

Investigation Corruption Transparant Independent (ICTI).  Dalam kurun waktu 

setahun 2013-2014, jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah berhasil 

menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp34.701.918.591, dari pengungkapan 

39 jumlah perkara kasus korupsi yang dilakukan para tersangka korupsi di Kepri. 

Dari 39 perkara kasus korupsi yang ditangani jajaran Kejati Kepri tahun 2013 ini, 

telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp34.701.918.591. Dengan catatan 

Rp20.369.896.223 di peroleh pada saat penyelidikan dan Rp14.305.309.986 lagi 

kita dapatkan pada saat hasil penuntutan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. 

(Sumber: Kejaksaan Tinggi Kota Tanjungpinang, 2014) 
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 Sekian banyak kasus yang ditangani ICTI yaitu mantan Bupati Natuna 

akhirnya terbukti korupsi dan dipenjara selama 2 tahun, kasus ini juga bermula 

dari hasil investigasi dari LSM ICTI, kemudian korupsi proyek kebun raya Batam 

yang akhirnya melakukan penahanan dua tersangka dalam kasus tersebut. Hal ini 

juga bermula dari laporan LSM ICTI bahwa ada aliran masuk ke PT Asvri Putra 

Aurora yang merugikan Negara 11 Miliar.  Kemudian terungkapnya tersangak 

kasus kosupsi dana PPID Anambas yang merugikan Negara 2,2 Miliar, Kemudian 

Jaksa yang akhirnya terbukti korupsi dan dihukum 3,5 tahun penjara dengan 

kerugian Negara 766 Juta. (Sumber: Dokumentasi ICTI, 2015) 

LSM ini berdiri sudah hampir 4 tahun, namun keberadaannya belum dapat 

membrantas korupsi di Kota Tanjungpinang, masih banyak kasus-kasus yang 

terindikasi korupsi namun tidak ada tindakan tegas. Pengawasan pelaksanaan 

pemberantasan korupsi, kemudian menjadi sangat penting. Karena pada saat 

warga negara melihat ada sesuatu yang salah, ketidakpuasan bermunculan, 

keluhan terhadap birokrasi tak ditanggapi, sistem penegakan hukum sangat 

lamban, mahal, dan jauh dari kemudahan.  

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut maka 

penelitian ini merumuskan judul yaitu : PERAN LEMBAGA SWADAYA 

MASYARAKAT INVESTIGATION CORRUPTION TRANSPARAN 

INDEPENDEN (ICTI) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA 

INSTANSI PEMERINTAHAN KOTA TANJUNGPINANG. 
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B. Landasan Teoritis 

 Lembaga swadaya masyarakat (LSM) saat ini jumlahnya meningkat di 

berbagai sektor seperti lingkungan hidup, usaha kesejahteraan sosial, hak asasi 

manusia, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Seperti yang telah disebutkan di 

atas, berdasarkan kode etik Lembaga Swadaya Masyarakat Bab 1 No. 1 Lembaga 

Swadaya Masyarakat merupakan organisasi non-pemerintah sehingga tidak ada 

koordinasi langsung dari pemerintah dan merupakan badan yang mandiri 

sifatnya.  

 LSM berdiri ketika terdapat kesamaan visi dan misi sekelompok orang 

yang membentuk organisasi dengan kebebasan segala perbedaan yang terdapat di 

masyarakat seperti agama, suku, ras, golongan, dan gender tetapi tetap berazaskan 

pancasila dan UUD 1945. UU No 4 Tahun 1982 Pasal 1 Ayat 12 merupakan 

contoh definisi dari Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan hidup. Lembaga 

Swadaya Masyarakat dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat 

memiliki prinsip-prinsip keberadaannya yaitu integritas, transparansi, 

independensi, anti kekerasan, kesetaraan gender, dan keuangan.  

 LSM sebagai suatu organisasi, khususnya organisasi non laba / non 

profit, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ormas, koperasi partai, bahkan 

dengan perusahaan. Sebagai suatu organisasi maka apa yang diharapkan adalah 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuannya 

tersebut maka organisasi perlu dikelola dengan baik.  

 Lembaga Swadaya Masyarakat dalam konteks universal diartikan 

sebagai sebuah organisasi, didirikan perorangan ataupun sekelompok orang secara 
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sukarela memberikan pelayanan pada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Konsep civil society karakteristik 

Lembaga Swadaya Masyarakat bercirikan, mandiri dan tidak menggantungkan 

diri pada bantuan pemerintah dipandang dapat memainkan peran penting dalam 

proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan 

civil society dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan 

penyadaran, civil society. 

 Lembaga swadaya masyarakat atau sering disebut dengan nama lain Non 

Government Organization (NGO) atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa 

ini keberadaanya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Dalam 

beberapa literatur modern, civil society pada umumnya diartikan sebagai 

kebebasan dalam melaksanakan otoritas sosial, jauh dari campur tangan 

kekuasaan politik atau Negara. Tapi bukan berarti terjadinya pemisahan mutlak 

antara Negara dan masyarakat. Dengan kata lain, civil society adalah hubungan 

antara komponen-komponen masyarakat dan sejauh mana ruang publik tersedia di 

luar kekuasaan politik. 

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa “Istilah 

peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang 

berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan 

perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang 

menduduki jabatan tertentu”. Seperti yang dikemukakan Soekanto (2009:146) 

“Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status”. Peranan 
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merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa 

disebut sebagai status subjektif. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau 

yang memegang pimpinan yang terutama ( terjadinya sesuatu hal atau peristiwa) 

 Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:160) mengatakan peranan dapat 

membimbing seseorang dalam berprilaku, karena fungsi peran sendiri adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberi arah pada proses sosialisasi. 

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan 

pengetahuan. 

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan 

4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat. 

 Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-

harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. 

Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma- norma 

didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang 

dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang 

menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku yang ditunjukkan oleh seseorang 

karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. 
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C. Hasil Penelitian 

1.  Memberi arah pada proses sosialisasi 

  Berdasarkan pemaparan oleh informan dapat diketahui bahwa dalam 

perannya memberikan sebuah arahan pada proses sosialisasi untuk mengajak 

seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar terbebas 

dari korupsi belum berjalan dengan baik, sebagai Lembaga Swadaya Mayarakat, 

Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI) belum cukup 

memberikan berbagai informasi kepada masyarakat melalui media koran maupun 

internet. Namun ada baiknya LSM Investigation Corruption Transparan 

Independen (ICTI) mencari akses yang lebih mudah bagi masyarakat sehingga 

dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 

2.  Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan 

pengetahuan 

 Hasil Wawancara dengan seluruh Informan dapat dianalisa bahwa Lembaga 

Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI) 

sudah mengkontrol kinerja, kualitas, manajemen serta pelayanan yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan baik. Hal ini dilakukan LSM 

Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI) dengan membuka Posko 

pengaduan terhadap keluhan mpasyarakat terhadap kemungkinan penyimpangan 

yang terjadi di Kota Tanjungpinang tersebut. Sehingga dapat diminimalisir 

sebelum dapat menjadi permasalahan yang lebih besar. Untuk mencegah 

penyimpangan dari kinerja LSM yang seharusnya dapat membantu masyarakat 

dalam mengkontrol kinerja pemerintahan maka diperlukan suatu ketentuan yang 



17 

 

mengatur lebih rinci mengenai sumber dana, keanggotaan minimal, syarat kantor 

atau sekretariat dan syarat-syarat administratif lainnya. LSM harus membangun 

kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat dan pemerintah. LSM harus 

menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip tertentu dan 

sekaligus menunjukan kepada masyarakat metode kerja sehingga pelaksanaan 

kinerja LSM menjadi lebih efektif dan lebih baik lagi. 

3.  Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat 

 Dari hasil wawancara maka dapat dianalisa bahwa saat ini bisa dikatakan 

tingkat pendidikan, kesejahteraan masyarakat sudah lebih baik, namun hal ini 

tidak berbanding lurus terhadap keberanian atau tingakat partisipasi masyarakat, 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masih sangat minim pengetahuan 

masyarakat terhadap hak-hak mereka,khususnya dalam memanfaatkan partisipasi 

pelayanan publik. Di Kota Tanjungpinang partisipasi LSM Investigation 

Corruption Transparan Independen (ICTI) sudah baik karena Investigation 

Corruption Transparan Independen (ICTI) membantu pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

lembaga swadaya masyarakat investigation corruption transparan 

independen (ICTI) Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Instansi 

Pemerintahan Kota Tanjungpinang sudah berperan baik walaupun masih 

kerap kali ada kasus KKN di Kota Tanjungpinang. Selama ini ICTI sudah 
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menyiapkan akses-akses untuk masyarakat bersama-sama mengetahui 

jalannya pemerintahan sehingga dapat sama-sama mengawasi. Tujuan 

ICTI memberantas korupsi juga untuk mengawasi jalannya pemerintahan 

yang ada di Kota Tanjungpinang ini. karena jika pemerintah tidak dibantu 

maka akan banyak pekerjaannya yang tidak sesuai dengan harapan dari 

masyarakat, dan selaman ini ICTI ikut  mengawasi. dalam perannya 

memberikan sebuah arahan pada proses sosialisasi untuk mengajak seluruh 

masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar terbebas 

dari korupsi belum berjalan dengan baik, sebagai Lembaga Swadaya 

Mayarakat, Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI) 

belum cukup memberikan berbagai informasi kepada masyarakat melalui 

media koran maupun internet. Namun ada baiknya LSM Investigation 

Corruption Transparan Independen (ICTI)mencari akses yang lebih 

mudah bagi masyarakat sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat. 

2. Saran 

1. Website yang ada saat ini sebaiknya selalu di perbaharui sehingga 

masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung dari website 

resmi LSM ICTI. 

2. LSM ICTI seharusnya lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan masyarakat apalagi dalam mengikutsertakan masyarakat dalam 

mengawasi jalannya pemerintahan agar Good Governance segera dapat 

diwujudkan dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. 
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3. LSM ICTI diharapkan dapat langsung memproses atau mengambil 

tindakan terhadap aduan masyarakat berkaitan tentang kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 
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