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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus 
lapangan yaitu berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Masalah yang di teliti dalam 
skripsi ini adalah bagaimana peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumsel 
dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik dan apa saja faktor penghambat 
Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam mengawasi penyelenggara pelayanan 
publik. Adapun latar belakang peneliti mengangkat judul ini di latarbelakangi oleh 
pelaksanaan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam mengawasi 
penyelenggara pelayanan publik yang belum efektif di karenakan masih banyak 
masyarakat yang belum mengetahui lembaga Ombudsman dan masih adanya 
penundaan dalam menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat. 

Sumber data yang di kumpulkan merupakan data primer yang di dapat 
langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara terhadap responden dan data 
sekunder yang di dapat dari luar data primer yaitu sebagai penunjang dan pelengkap 
dari penelitian seperti dokumen, majalah, dan arsip resmi. Dalam menganalisis data 
peneliti menggunakan teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles and 
Huberman yaitu pertama, reduksi data adalah merangkum atau memilih hal-hal 
pokok yang memfokuskan pada hal penting, kemudian di cari tema dan polanya. 
Kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori dan sejenisnya. Ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan bahwa peran Ombudsman RI 
Perwakilan Sumsel telah berjalan sebagaimana yang di atur oleh pemerintah pusat 
seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melaksanakan kepatuhan terhadap 
UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, menjalin kerja sama antar lembaga, 
menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, melakukan investigasi dan terakhir 
melakukan rekomendasi. Adapun faktor yang menjadi penghambat Ombudsman RI 
Perwakilan Sumsel dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik yaitu sumber 
daya manusia Ombudsman RI Perwakilan Sumsel yang sangat terbatas, minimnya 
anggaran Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, masyarakat yang kurang pro-aktif 
terhadap lembaga Ombudsman yang tergolong baru berdiri di Sumsel, pemerintah 
yang kurang mematuhi rekomendasi dari Ombudsman. 

 
Kata Kunci  : Peran dan Pelayanan Publik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 
 
A. Latar Belakang  

Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah 

dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan 

kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk 

melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan 

bersama. Pada hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima 

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat.1 

Pelayanan  publik atau pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi 

Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan  pelayanan umum yang dilaksanakan 

oleh Instansi Pemerintahan di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam  rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  Pada dasarnya pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan 

yang sangat luas.  
                                                           

1 Joko Widodo, “Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik”, (Malang: CV Citra), h. 269. 
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Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki 

fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, 

mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain 

dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai gerakan reformasi publik 

yang dialami oleh negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh 

tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

diberikan oleh pemerintah.  

Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa dan 

bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, 

menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana 

yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan 

praktek Mal-administrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme 

sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 

efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.2  

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya 

meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan 

lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas 

                                                           
2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjelasan atas 

Ombudsman Republik Indonesia, (Jakarta: 2008), h. 28-30. 
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penyelenggara negara dan pemerintahan. Kenyataannya pengawasan internal yang 

dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi 

harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitasnya.  

Laporan pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi 

yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan 

sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, 

untuk menyelesaikan pengaduan pelayanan publik selama ini dilakukan dengan 

mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan tersebut 

memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang  tidak sedikit. Untuk itu perlu 

lembaga tersendiri yang dapat menangani pengaduan pelayanan publik dengan mudah 

dan tidak memungut biaya.  

Dari kondisi di atas, pada tahun 2000, Presiden berupaya untuk 

mewujudkan reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan 

membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 

Tahun 2000. Komisi Ombudsman Nasional bertujuan membantu menciptakan dan 

mengembangkan kondisi yang kondusif dalam  melaksanakan pemberantasan 

korupsi, kolusi nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak atas masyarakat agar 

memperoleh pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan.3  

Dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia dijelaskan bahwa 

Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi 

                                                           
3 Lihat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, 

(Jakarta: 2000). 
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penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan 

swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya besumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang Komisi 

Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman 

Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai 

pula dengan amanat Majelis Perwakilan Rakyat tentang Rekomendasi Arah 

Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang 

salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan Undang-Undang.4 

Dengan adanya otonomi yang luas, keberadaan Pemerintah Daerah untuk 

melayani kebutuhan masyarakat semakin penting, dimana pemerintah daerah dituntut 

untuk mengaktualisasi isi otonominya agar sesuai kebutuhan masyarakat. Di samping 

itu tuntutan untuk mewujudkan Good Governance,  pemerintah daerah dituntut untuk 

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan 

akuntabel sebagai konsekuensi atas kewajiban masyarakat untuk membiayai 

pelayanan publik yang dituntut oleh masyarakat.5  

                                                           
4  Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang 

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 
(Jakarta: 2001). 

5 Heru Prasetyo, “Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Timur 
Dalam Penyelesaian Laporan Atas Dugaan Mal-Administrasi Penyelenggara Pelayanan Publik”, 
Skripsi (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan 
Perumahan,2011), h. 1 
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Dalam rangka memperlancar tugas pengawasan penyelenggara negara di 

daerah, maka dipandang perlunya Ombudsman Nasional membentuk Perwakilan 

Ombudsman di Daerah Sumatera Selatan Kota Palembang guna melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik. Ombudsman Republik 

Indonesia bertugas untuk menerima laporan atas dugaan mal-administrasi dalam 

penyelenggara pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, 

menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 

Ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan mal-

administrasi dalam penyelenggara pelayanan publik, melakukan koordinasi dan kerja 

sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga 

kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, melakukan upaya 

pencegahan maladministrasi dalam penyelenggara pelayanan publik, dan melakukan 

tugas lain yang diberikan undang-undang.6  

Berdasarkan data laporan  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dari Januari 

hingga awal Desember tahun 2014 terdapat 164 laporan atau pengaduan masyarakat 

terkait pelayanan publik. Dari daftar laporan yang diterima, laporan keluhan tentang 

pelayanan publik yang didominasi instansi atau SKPD pemerintah daerah setempat. 

Pelayanan  publik dari pemerintah daerah masih banyak menjadi keluhan masyarakat, 

terbukti dari laporan pengaduan masyarakat didominasi dari pelayanan publik 

pemerintah daerah setempat.  Dari 164 laporan tersebut, diantaranya 95 laporan yang 

                                                           
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008, Pasal 6 dan 7 tentang Fungsi 

Dan Tugas Ombudsman, (Jakarta:2008).h.6-7.  
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dapat diselesaikan sedangkan sisanya 69 laporan yang belum dapat diselesaikan 

dalam tahun 2014.  

Peneliti melihat keberadaan lembaga Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

ini belum begitu memasyarakat. Untuk itu perlu di sosialisasikan kepada masyarakat 

bahwa lembaga Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di 

pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan 

swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

tertentu.  Agar lembaga Ombudsman ini dapat berjalan sesuai dengan peran dan 

fungsinya.  

Kemudian melihat kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sumsel terhadap 

penyelesaian laporan pengaduan masyarakat yang mengalami penundaan secara 

berlarut sehingga mengakibatkan beban kerja Ombudsman selanjutnya. Terkait 

dengan adanya 69 laporan pengaduan masyarakat yang masih tertunda di tahun 2014. 

Sedangkan pelayanan publik yang profesional yaitu pelayanan publik yang dicirikan 

oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur 

pemerintah). Dari permasalahan  inilah, peneliti akan mengangkat judul tentang Peran 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Mengawasi 

Penyelenggara Pelayanan Publik.7  

 
                                                           

7 Lailatul Fitri, “Daftar Pengaduan Dan Informasi Statistik ”, 2014/11/21 12:35:36.   
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B. Rumusan Dan Batasan Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas, untuk memilih masalah yang relevan 

dengan studi dan terjangkau  untuk dilakukan dari segi waktu, biaya dan kemampuan 

lainnya, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini dengan hanya berfokus pada 

peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengawasi 

penyelenggara pelayanan publik selama rentan waktu tahun 2014. Karena diketahui 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel berdiri 12 Juni 2012 yang masih terbilang sangat 

baru, maka tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian sepanjang tahun 

tersebut. Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik? 

2. Apa saja faktor penghambat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera 

Selatan dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik ? 

 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

Mengacu pada beberapa rumusan judul dan rumusan masalah di atas, maka 

peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 

dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat Ombudsman RI Perwakilan 

Sumatera Selatan dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Untuk membuka wawasan mengenai lembaga Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.  

b. Secara praktis dengan adanya peran Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik, maka dapat 

melaporkan tindakan-tindakan mal-administrasi yang merugikan 

masyarakat.  

c. Secara teoritis diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan 

rujukan bagi pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat dan sebagai acuan pengembangan penyususnan standar 

pelayanan. 

 
D. Tinjauan Pustaka  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitian 

sebelumnya yang membahas tentang peran Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan 

Ombudsman Republik Indonesia telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti 

sebelumnya dan memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dibahas oleh 

peneliti, diantaranya yaitu : 
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Kusroh Lailiyah (2013), dengan judul skripsinya “Peran Lembaga 

Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam mediasi hak-hak pendidikan masyarakat 

periode tahun 2011-2012”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemerintah 

berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, 

sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang 

dapat menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. Namun faktanya 

pelayanan publik banyak diwarnai oleh berbagai bentuk praktek mal-administrasi 

yang berakibat merugikan masyarakat.  

Dengan adanya lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) yang bertugas 

mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui peranan lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) 

dalam mediasi hak-hak pendidikan masyarakat sehingga diharapkan dapat tercipta 

pelayanan publik yang berkualitas dengan harapan dapat mengurangi berbagai 

praktek mal-administrasi yang kerap terjadi. Penelitian ini diharapkan mampu 

mengidentifikasi bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat. 

Ni Putu Anik Prabawati (2015), dengan judul skripsinya “Peran Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam pengawasan penyelenggaraan 

pelayanan publik” dengan studi kasus pelayanan publik bidang pendidikan di Kota 

Denpasar. Pelayanan pendidikan di Kota Denpasar sering menjadi pemberitaan di 

media masa terkait banyaknya isu mengenai kecurangan dalam pelaksanaan Ujian 

Nasional dan Penerimaan Peserta Didik Baru. Selain itu, pihak perwakilan 
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Ombudsman RI Provinsi Bali juga banyak memperoleh pengaduan terkait 

pelaksanaan pelayanan publik di bidang pendidikan di Kota Denpasar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali 

dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik yang mengkhususkan pada 

bidang pendidikan di Kota Denpasar. Serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

dari pengawasan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali dalam mewujudkan 

pelayanan pendidikan yaang lebih baik.  

Agus Widjayanto Nugroho (2015), dengan judul skripsinya “peran 

lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan 

good governance”. Penelitian ini berfokus pada persoalan kondisi bangsa Inonesdia 

dimana saat itu menguatnya gejala public ditrust. Sebagian besar masyarakat 

beranggapan yang bukan rahasia lagi apabila berurusan dengan birokrasi pasti 

merepotkan, berbelit-belit dan terkadang mengeluarkan biaya ekstra. Belum lagi 

praktik kolusi, korupsi dan nepotisme ditubuh pemerintahan yang setiap hari menjadi 

pokok bahasan wajib di media masa.  

Penelitian tersebut lebih menekankan pada peran lembaga Ombudsman 

Daerah Istimewa  Provinsi Yogyakarta yang diharapkan mampu memberikan solusi 

bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta juga dirancang sebagai lembaga publik yang dapat memberi akses dan 

kontrol masyarakat dalam partisipasi pengawasan kinerja pelayanan publik dan/atau 
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dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan persoalan 

pemerintahan Daerah istimewa Yogyakarta.  

Berdasarkan pengamatan sementara tidak ditemukan penelitian yang 

menyamai atau sama dengan fokus penelitian dari skripsi ini yaitu tentang Peran 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam 

mengawasi penyelanggara pelayanan publik. Dengan Fokus penelitian akan melihat 

kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam melaksanakan perannya yaitu 

mensosialisaikan dan menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan pelayanan 

publik.  

 
E. Kerangka Teoritis  

Kerangka teori merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali sebagai 

masalah yang sangat penting untuk dipecahkan. Sedangkan teori adalah sebuah 

konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep 

tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.8 Pada bagian ini peneliti 

akan mencoba menjelaskan fenomena sosial yang sedang diamati dengan 

menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Adapun kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

                                                           
8 Umma Sekaran dalam Supranto, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D”, 

(Bandung: alfabeta, 2003), h. 195. 
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1. Teori Fungsionalisme-strukturalisme  

Teori ini dipelopori oleh Robert K. Merton, seorang yang dianggap lebih 

dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas 

mengenai teori-teori fungsionalisme struktural. Ia juga mengakui bahwa 

fungsionalisme struktural mungkin tidak akan mampu mengatasi seluruh masalah 

sosial.9 Merton memulai analisa fungsionalnya dengan menunjukkan perbendaharaan 

yang tidak tepat serta beberapa asumsi atau postulat kabur yang terkandung dalam 

teori fungsionalisme. Konsep-konsep sosiologi seharusnya memiliki batasan yang 

jelas bilamana mereka harus berfungsi sebagai bangunan dasar dari proposisi-

proposisi yang dapat diuji. Model Merton mencoba membuat batasan beberapa 

konsep analitis dasar bagi analisa fungsional dan menjelaskan beberapa 

ketidakpastian arti yang terdapat di dalam postulat-postulat kaum fungsional. 

Merton mengutip 3 (tiga) postulat yang terdapat di dalam analisis 

fungsional yang kemudian disempurnakannya satu demi satu. Postulat pertama, 

adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai “suatu keadaan 

dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkat keselarasan 

atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan 

yang tidak dapat di atasi atau diatur”. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional 

yang sempurna dari masyarakat adalah bertentangan dengan fakta.  

                                                           
9

 Nina Winangsih Syam, “Sosiologi Sebagai Ilmu Komunikasi”, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya Offset, 2012), h. 31. 
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Postulat Kedua, yaitu fungsionalisme universal terkait dengan postulat 

pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan 

kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif”. Merton menganjurkan 

agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria 

keseimbangan konsekuensi fungsional, yang menimbang fungsi positif relatif 

terhadap fungsi negatif. Postulat ketiga melengkapi trio postulat fungsionalisme 

adalah postulat indispensability. Ia menyatakan bahwa “ dalam setiap tipe peradaban, 

setiap kebiasaan, ide, objek materil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi 

penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan serta merupakan bagian 

penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. 

Menurut Merton postulat ini masih kabur.10 

Lembaga Ombudsman RI ini dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal 

di bidang pelayanan publik, sebagaimana dikuatkan dengan UU No. 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman RI dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Karena di luar sana masyarakat sebagai penerima layanan publik masih terus 

menantikan Kiprah Ombudsman RI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, 

tentunya dengan segenap kewenangan yang dimiliki sesuai dengan berbagai bentuk 

penyimpangan pelayanan publik atau mal-administrasi. Peran Ombudsman RI yang 

dalam rumusan humaniora diterjemahkan sebagai “segenap perilaku maupun gestures 

yang diharapkan muncul dan terlihat (overt) dari satu pihak dimana melekat padanya 

                                                           
10  Nina Winangsih Syam, “Sosiologi Sebagai Ilmu Komunikasi”, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2012), h. 32. 
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sebuah kedudukan”. Apa pun yang di produksi oleh peran Ombudsman RI tersebut 

tentunya harus tangible sehingga dapat di indera oleh rasa keadilan masyarakat. 

Reproduksi terhadap anggota-anggota baru pun boleh dilakukan mengingat sumber 

daya manusia di lembaga Ombudsman RI Sumsel kurang memadai, sedangkan kasus-

kasus yang terkait dengan pelayanan publik semakin meningkat. 

 
2. Teori Pelayanan Publik.  

Penggunaan istilah pelayanan publik (public service) di Indonesia dianggap 

memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. 

Oleh sebab itu ketiga istilah tersebut dipergunakan bersamaan dan tidak memiliki 

perbedaan yang mendasar. Pelayanan berfungsi menyediakan apa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Sementara istilah publik yang berasal dari bahasa Inggris (public), 

terdapat pengertian dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. 

Demikian dapat kita simpulkan pengertian Pelayanan Publik adalah pemberian 

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.11  

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang pelayanan publik, 

bahwa kontrol terhadap kewenangan/kekuasaan lembaga penyelenggara pelayanan 

publik salah satunya dilakukan oleh Ombudsman RI yaitu dengan melakukan 

langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya 

                                                           
11  Joko Widodo, “Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol 

Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah”, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h. 271. 
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penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun 

dalam memberikan pelayanan umum. Diharapkan oleh Undang-Undang tentang 

pelayanan publik utamanya berkaitan dengan standar pelayanan sebuah instansi 

pemerintah.12  

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat juga 

dibutuhkan perubahan paradigma pemberi layanan dari minta dilayani menjadi 

pelayanan. Karena hakekatnya pejabat di semua instansi pemerintah adalah pelayanan 

masyarakat. Permasalahannya di Sumsel masih ditemukan pejabat yang 

memposisikan diri sebagai “raja” dan harus dilayani oleh masyarakat.13 

 
F. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial 

dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang 

dikaji. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena 

sosial tersebut untuk selanjutnya dapat menghasilkan kesimpulan sebagai hasil akhir  

penelitian ini.  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan 

pendekatan studi kasus lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

                                                           
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, “Pelayanan Publik”, (Jakarta: 

2008). 
13 Ombudsman Republik Indonesia, “Kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Palembang Dalam 

Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”, (Palembang: 2013).  
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran 

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama.14  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

lapangan, di mana peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana Peran Ombudsman 

RI Perwakilan Sumsel dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Peneliti 

mengumpulkan data dan mendeskripsikan dari hasil wawancara terhadap sumber 

yang dipercaya. Jenis ini adalah dimana data yang berkaitan dengan masalah 

penelitian berasal dari buku-buku, modul kantor tempat penelitian, dan sumber-

sumber lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini terdapat 

upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi sekarang 

kemudian melakukan evaluasi.  

2. Sumber Data   

Sumber data di dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh. 

Maka dalam penelitian ini peneliti membagi sumber data menjadi dua komponen, 

yaitu : 

a. Data Primer merupakan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dengan 

cara langsung dari sumbernya. Data primer merupakan data asli atau data 

yang tergolong baru dan mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh 

                                                           
14 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D”, 

(Bandung: Alfabeta, 2013). 
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data primer ini, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung, dengan 

cara melakukan wawancara terhadap responden. Responden yaitu orang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan.  

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh di luar dari data primer, 

yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini Sebagai 

penunjang atau pelengkap dari penelitian, dapat berupa literatur, jurnal 

koran, majalah dan internet yang dianggap relevan.15 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

a. Observasi terus terang atau tersamar, peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa 

sedang melakukan penelitian. Tetapi suatu saat peneliti juga tidak terus 

terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari jika data 

yang di cari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan jika 

dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk 

melakukan observasi. Adapun yang akan di observasi dalam penelitian ini 

                                                           
15

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” (Bandung: Alfabet, 2010), 
h. 225. 
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adalah mekanisme kerja Ombudsman RI Perwakilan Sumsel mulai dari 

penerimaan pengaduan laporan pelayanan publik sampai proses 

penyelesaian laporan pengaduan tersebut.  

b. Wawancara semiterstruktur, tujuan dari wawancara ini untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel yaitu Indra Zuardi 

dan Asisten Bidang Penyelesaian Laporan yaitu Lailatul Fitri. Narasumber 

tersebutlah yang menguasai tugas dan fungsi Ombudsman RI Perwakilan 

Sumsel dalam menangani pengaduan laporan pelayanan publik. Teknik 

wawancara ini lebih bebas dan santai, tetapi peneliti wajib mendengarkan 

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.  

c. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari kantor Ombudsman RI 

Perwakilan Sumsel ataupun dari pihak terlapor. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 16  Sehingga data yang ditemukan pada dokumen 

tersebut dapat membantu dalam memecahkan suatu permasalahan di 

lapangan.  

 
 

                                                           
16

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” (Bandung: Alfabet, 2010), 
h. 225-240. 
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4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyususn ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisa 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.  

 Proses analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih 

bersifat sementara. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu perlu memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Kemudian melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat yang bersifat 

naratif, bagan, hubungan antar kategori, grafik, matrik dan sejenisnya. Selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Bukti data yang kuat dari hasil penelitian 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga bersifat 

kredibel.  17 

 

                                                           
17 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” (Bandung: Alfabet, 2010), 

h. 243. 
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A. Sistematika Penulisan  

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih terperinci dan demi 

mempermudah pemahaman isi dari skripsi penelitian. Maka penulisan dalam 

penelitian ini akan dijabarkan ke dalam V (Lima) bab penyajian data, yaitu : 

BAB I : Pendahuluan.  

Dalam bab pendahuluan dikemukakan secara garis besar isi skripsi meliputi, latar 

belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori  

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian 

untuk memecahkan masalah penelitian yang telah dirumuskan dan akan dipecahkan 

pada bagian bab selanjutnya. Dimana penelitian itu berawal dari teori (ilmu) dan akan 

berakhir dengan ilmu (teori). Teori yang digunakan yaitu teori fungsionalisme-

strukturalisme dan teori Pelayanan Publik. Mengenai masing-masing teori tersebut 

dijelaskan pada sub-sub bagian secara terperinci.  

Bab III : Gambaran Umum 

Pada bab ini peneliti memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang 

diteliti, khususnya mengenai keadaan dalam penelitian dan profil lembaga yang akan 

dikaitkan dengan judul atau permasalahan yang diidentifikasi. Seperti, sejarah 

Ombudsman, sejarah Ombudsman Republik Indonesia, sejarah singkat Ombudsman 

RI daerah Provinsi Sumatera Selatan, sumber daya manusia Ombudsman RI 
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Perwakilan Sumsel, visi dan misi Ombudsman RI, dan konsep rancangan UU 

Ombudsman RI. 

Bab IV : Hasil Penelitian  

Bab ini menyajikan pembahasan data yang  telah diperoleh dari hasil pengamatan 

lapangan dan studi pustaka. Peneliti menggambarkan Peran yang ada di Ombudsman 

RI Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik, 

Menemukan hal-hal yang menjadi kendala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam 

Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik, dan adanya upaya yang dilakukan oleh 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Dalam Mengawasi Penyelenggara Pelayanan 

Publik..  

Bab V : Kesimpulan Dan Saran. 

Dalam bab ini peneliti sedikit mengulas balik inti dari penelitian secara garis besar 

dan diakhiri dengan saran yang perlu diberikan dari peneliti guna memperbaiki 

kinerja pelayanan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel mengenai pelayanan publik 

yang ada di pemerintah kota palembang dan meningkatkan mutu pelayanan yang ada 

disetiap instansi pemerintahan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 
A. Fungsionalisme Struktural  

Model analisa teori fungsionalime-struktural ini dari Merton, merupakan 

hasil perkembangan pengetahuannya yang menyeluruh tentang ahli-ahli teori klasik. 

Ia menggunakan penulis-penulis besar seperti Max Weber, Wiliam I. Thomas dan E. 

Durkheim sebagai dasar bagi karyanya. Merton sendiri sebenarnya tidak memiliki 

teori yang bulat, mengingat ia hanya menulis esei-esei yang mencoba 

menyempurnakan berbagai aspek tulisan-tulisan klasik. Akan tetapi di dalam 

keseluruhan tulisannya itu terdapat tema yang menonjol yaitu “arti pentingnya 

memusatkan perhatian pada struktur sosial dalam analisa sosiologis. 

Pengaruh Weber dapat di lihat dalam batasan Merton tentang birokrasi. 

Mengikuti Weber, Merton mengamati beberapa hal berikut di dalam organisasi 

birokrasi modern yaitu sebagai berikut18 : 

1. Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan 

formal, 

2. Ia meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas yang jelas, 

                                                           
18  Margaret M. Poloma, “Sosiologi Kontemporer”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 31. 
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3. Kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan 

organisasi, 

4. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan kedalam keseluruhan 

struktur birokrasi, 

5. Status-status dalam birokrasi tersusun kedalam susunan yang bersifat 

hirarkis, 

6. Berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-

aturan yang terbatas serta terperinci, 

7. Otoritas pada jabatan, bukan pada orang, 

8. Hubungan-hubungan antara orang-orang dibatasi secara formal.  

Menurut Merton, struktur birokratis memberi tekanan terhadap individu 

sehingga mereka menjadi “disiplin, bijaksana, metodis”. Tetapi tekanan ini kadang-

kadang menjurus pada kepatuhan mengikuti peraturan secara membabi buta tanpa 

mempertimbangkan tujuan dan fungsi-fungsi untuk apa aturan itu pada mulanya 

dibuat. Walaupun aturan-aturan tersebut dapat berfungsi bagi efisiensi organisasi, 

tetapi aturan-aturan yang demikian dapat juga memberikan fungsi negatif dengan 

menimbulkan kepatuhan yang berlebih-lebihan. Hal ini bisa menjurus pada konflik 

atau ketegangan antara birokrat dan orang-orang yang harus mereka layani.19  

Struktur birokratis dapat melahirkan tipe-tipe kepribadian yang lebih 

mematuhi peraturan-peraturan tertulis dari pada semangat untuk apa peraturan itu 

                                                           
19  Margaret M. Poloma, “Sosiologi Kontemporer”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 32. 
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ditetapkan. Merton menyatakan, “pada mulanya The Self Fulfilling Propbecy 

merupakan anggapan yang keliru tentang definisi situasi yang kemudian 

menimbulkan suatu perilaku baru dengan akibat konsepsi yang pada mulanya keliru 

itu akhirnya menjadi kenyataan”. Tetapi menurut Merton “The Self Fulfilling 

Propbecy”, hanya berlaku bilamana pengendalian kelembagaan (institusional 

control) tersebut tidak ada. Strukturlah yang bertanggung jawab atas perilaku orang. 

Merton meluaskan prinsip yang sama dalam menilai kelompok-kelompok etnis dan 

efek sosial evaluasi ini oleh kelompok dalam (in-group) atau kelompok luar (out 

group).20  

Merton menunjukkan “bagaimana sejumlah struktur sosial memberikan 

tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat sehingga 

mereka lebih menunjukkan kelakuan non korformis ketimbang konformis. Menurut 

Merton, anomie tidak akan muncul sejauh masyarakat menyediakan sarana 

kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuan kultural tersebut. Yang kita alami 

biasanya adalah situasi konformitas dimana sarana yang sah digunakan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan. Tetapi bilamana tujuan kultural dan sarana 

kelembagaan tidak lagi sejalan, maka hasilnya adalah anomie atau non-konformitas.21  

Di dalam fungsionalisme, manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang 

menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-

                                                           
20  Margaret M. Poloma, “Sosiologi Kontemporer”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 33 
21  Margaret M. Poloma, “Sosiologi Kontemporer”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 34. 
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struktur sosial. Dalam perwujudannya yang ekstrim, fungsionalisme struktural secara 

emplisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-

ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-

aturan masyarakat. Pandangan ini telah melahirkan kritik sebagai konsepsi sosiologi 

tentang manusia yang tersosialisasi secara berlebihan dan peringatan agar membawa 

kembali manusia itu kedalam analisa sosiologis. Beberapa asumsi pokok teori 

fungsionalisme struktural adalah sebagai berikut22 : 

1. Masyarakat sebagai sistem sosial terdiri atas bagian-bagian (subsistem) 

yang interdependen. Masing-masing bagian memiliki fungsi tertentu dan 

menjaga eksistensi serta berfungsinya sistem secara keseluruhan, 

2. Setiap elemen atau subsistem harus dikaji dalam hubungan dengan fungsi-

fungsi dan perannya terhadap sistem, serta dilihat apakah subsistem 

tersebut berfungsi atau tidak, dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh 

perilaku suatu subsistem. Jadi yang dilihat adalah fungsi nyata bukan 

fungsi “seharusnya”, 

3. Jika suatu sistem dapat mempertahankan batas-batasnya, maka sistem 

tersebut akan stabil, 

4. Berfungsinya masing-masing bagian (subsistem) dalam suatu sistem, akan 

menyebabkan sistem dalam keadaan equilibrium. Masyarakat yang 

                                                           
22  Nina Winangsih Syam, “Sosiologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi”, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2012), h. 27-28. 
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equilibriumadalah masyarakat yang stabil, normal karena semua faktor 

yang saling bertentangan telah melakukan keseimbangan, 

5. Apabila terjadi disfungsi pada suatu bagian, akan terjadi kondisi abnormal, 

sehingga keadaan equilibrium terganggu.  

6. Masing-masing elemen sosial memiliki manifes  dan fungsi laten. Fungsi 

manifes adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi laten adalah 

fungsi yang tidak dirancang, tidak diharapkan, atau tidak disadari.  

Teori K Merton akan menganalisis tentang struktur kerja Ombudsman dan 

fungsi-fungsi Ombudsman dalam mengatasi berbagai persoalan. Lingkup 

kewenangan Ombudsman diperluas tidak hanya mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah 

tetapi termasuk juga yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta 

badan swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).23 

Selain kewenangan untuk menangani laporan masyarakat, Ombudsman 

juga berwenang memberikan saran kepada penyelenggara negara untuk perbaikan 

sistem pelayanan publik dan pencegahan mal-administrasi. Juridiksi pengawasannya 

juga sangat luas meliputi seluruh penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah 

                                                           
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, (Jakarta: 2008).  
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kabupaten/kota. Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan secara bersih dan 

mempercepat proses penegakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terkait 

kenyataan carut marut pelayanan publik yang diterima masyarakat, masih 

mengeluhkan berbagai keterlambatan, pengabaian dan kesulitan dalam memperoleh 

hak-hak atas pelayanan publik yang dibutuhkan. Inovasi dan terobosan strategis 

belum banyak dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan publik 

yang lebih baik.  

Indikasinya terlihat dari laporan/pengaduan masyarakat yang semakin 

meningkat pada tahun 2014. Masyarakat yang sudah semakin mengerti dan mau 

bersama-sama dengan pemerintah untuk memajukan pelayanan publik agar semakin 

berkualitas. Paradigma “kekuasaan” dikalangan pegawai negeri, pejabat negara, 

penyelenggara pemerintahan menjadi sorotan Ombudsman saat ini. Mereka yang ada 

dalam paradigma kekuasaan ini merasa yang harus dilayani dan bukan mereka yang 

harus memenuhi amanah melayani masyarakat. Pada saat mereka menjabat, 

pelayanan lebih dilihat sebagai komoditas yang akhirnya akan semakin membebani 

masyarakat, baik material maupun non-material.24  

Melalui pengawasan Ombudsman, maka optimalisasi pelayanan publik 

diharapkan akan menghasilkan pelayanan publik yang bersih, transparan dan 

berkualitas serta meningkatkan kapasitasnya. Untuk mewujudkan itu masyarakat 

tidak perlu ragu untuk turut melakukan pengawasan dan berani melaporkan tindakan 

                                                           
24 Suara Ombudsman RI, “Kiprah Dan Jejak Ombudsman RI”, Edisi Pertama, Januari-Febuari 

2013, h.17. 
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mal-administrasi kepada instansi berwenang. Masyarakat juga dapat berkonsultasi 

dengan Ombudsman sebelum melaporkan keluhan pelayanan publik.  

B. Pengertian Pelayanan Publik  

Istilah pelayanan menurut American Marketing Associacion yaitu kegiatan 

atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada 

hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses 

produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedangkan 

istilah publik dapat diartikan sebagai masyarakat.25 

Widodo berpendapat, pelayanan publik adalah pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi  sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 26 

Sedangkan menurut Robert bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan 

pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan 

lingkungan badan usaha milik negara atau daerah seperti barang atau jasa baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketertiban-

ketertiban.27  

Dari beberapa definisi di atas bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk 

kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di 

daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam melayani 

                                                           
25

 Http://www.hariyantousia.blogspot.com/.../Pelayanan Publik Dan Birokrasi (Telaah 
Teoritik Dan Praktik, Dinamika Pelayanan Publik Di Indonesia)1/5/2015/20.00 wib.html. 

26
 Joko Widodo, “Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik,” (Malang: CV Citra), h. 131. 

27
 Robert, “Pelayanan Publik,” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 30. 
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keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Teori ini akan disambut 

dengan teori pelayanan publik sebagai teori aplikasinya.  

 
C. Bentuk Pelayanan Publik  

Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut 

harus dapat mengubah posisi dan peran dalam memberikan layanan publik. Dari yang 

suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka 

menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke 

arah yang fleksibel kolaburatis dan dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju 

cara-cara kerja yang realistik pragmatis. Dengan revitalitas birokrasi publik (terutama 

aparatur pemerintah daerah), pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dalam 

menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya 

dapat diwujudkan.  

Dalam memberikan layanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut28 : 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus 

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.  

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, 

                                                           
28

 Lihat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor 81 Tahun 1993 tentang 
pedoman umum penyelenggara pelayanan publik. 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. 

3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi 

keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan 

berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut 

menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemerintah pada hakekatnya 

adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya 

sendiri melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Sebagai perwujudan dari apa yang 

harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayanan publik agar kualitas layanan 

menjadi baik, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya29 : 

1. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan (prosedurnya 

sederhana). 

2. Mendapat pelayanan yang wajar. 

                                                           
29 Joko Widodo, “Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik,” (Malang: CV Citra), h. 273. 
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3. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih. 

4. Mendapat perlakuan jujur dan terus terang (transparansi). 

Dengan semakin berkualitas sumber daya manusia dan tersedianya sumber 

daya berupa peralatan dan sumber pembiayaan, maka tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan untuk memberikan layanan publik dapat dilaksanakan dengan baik. Pada 

gilirannya masyarakat akan dapat menikmati kualitas layanan yang diberikan oleh 

para petugas organisasi publik. Pelayanan masyarakat dapat dikatakan baik, manakala 

masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang tidak 

panjang, biaya murah, waktu cepat dan masyarakat sedikit atau hampir tidak ada 

keluhan yang diberikan kepadanya.  

Penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan berbagai macam 

pola antara lain sebagai berikut30 : 

1. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan oleh 

suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

2. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan 

secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan 

wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 

3. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan publik yang dilakukan 

secara terpadu pada satu tempat/tinggal oleh beberapa instansi pemerintah 

yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. 
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4. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang dilakukan 

oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku kordinator terhadap 

pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang 

pelayanan publik yang bersangkutan. 

 
D. Kriteria Pelayanan Publik 

Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan 

aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk 

melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi 

masyarakat seperti di atas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik 

yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, 

responsif, ekonomis, keadilan yang merata dan adaptif serta dapat membangun 

“kualitas manusia” dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk 

secara aktif menentukan masa depannya sendiri.31  

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirii 

oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan. Efektif, 

mengutamakan pada apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung 

arti prosedur/tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak 

berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang 

memintak pelayanan. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya 

kejelasan dan kepastian mengenai : (a) prosedur/tata cara pelayanan, (b) persyaratan 
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pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, (c) unit kerja 

atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, 

(d) rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya dan (e) jadwal waktu 

penyelesaian pelayanan.  

Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tatacara persyaratan, satuan 

kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian 

waktu/tarif serta hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib di 

informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, 

baik diminta maupun tidak diminta. Efisiensi, mengandung arti (a) persyaratan 

pelayanan hanya dibatasi pada hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian 

sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan 

dengan produk pelayanan yang berkaitan. (b) dicegah adanya pengulangan 

pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan 

mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi 

pemerintah lain yang terkait.  

Ketepatan Waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Responsif, 

lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Ekonomis, pengenaan biaya 

pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : (a) Nilai barang 

dan jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar 
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kewajaran, (b) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar, (c) Ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Keadilan yang merata, cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan 

seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi 

seluruh lapisan masyarakat. dan adaptif adalah cepat menyesuaikan terhadap apa 

yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang 

senantiasa mengalami tumbuh kembang.32  

Lima prinsip yang harus diperhatikan bagi pelayanan publik, agar kualitas 

layanan dapat dicapai antara lain33 : 

1. Tangible (terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatan, personil dan 

komunikasi material. 

2. Realiable (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat dan memiliki keajegan. 

3. Responsiveness (pertanggungjawaban), yakni rasa tanggung jawab 

terhadap mutu pelayanan.  

4. Assurance (jaminan), pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai.  

5. Empathy (empati), perhatian perorangan pada pelanggan. 

6. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan 

yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan.  
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7. Courtesey, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.  

8. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat. 

9. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai 

bahaya dan resiko. 

10. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 

11. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 

12. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan.  

Dalam penelitian ini Kedua teori tersebut akan digunakan secara 

menyeluruh terutama untuk menjelaskan peran organisasional dan rasionalitas kerja 

dari Ombudsman RI Perwakilan Sumsel. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat 

dari kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, menyelesaikan laporan pengaduan terhadap kasus-kasus mal-administrasi, 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan pelayanan publik, 

memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan publik yang bersifat final 

dan menyediakan akses kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengakses 

lembaga Ombudsman RI Perwakilan Sumsel.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OMBUDSMAN RI 

PERWAKILAN SUMATERA SELATAN  

 

 
A. Sejarah Ombudsman  

Kata “Ombudsman” berarti wakil/perwakilan kelompok. Nama ini 

kemudian diselamatkan dan ditabalkan kepada Institusi pengawasan pelayanan 

publik. Lembaga Ombudsman pertama kali lahir di Swedia pada tahun 1809. Namun 

demikian, pada dasarnya Swedia bukan negara pertama yang membangun sistem 

pengawasan Ombudsman. Brylian Giling dalam tulisannya berjudul The Ombudsman 

In New Zealand mengungkapkan bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi terdapat 

institusi Tribunal Plebis yang tugasnya hampir sama dengan Ombudsman yaitu 

melindungi hak-hak “plebeians” (masyarakat lemah) dari penyalahgunaan kekuasaan 

oleh para bangsawan.34  

Model Pengawasan Ombudsman juga telah banyak ditemui pada masa 

Kekaisaran Cina dan yang paling menonjol adalah ketika tahun 221 M Dinasti Tsin  

mendirikan lembaga yang beranama Control Yuan atau Censorate yang bertugas 

melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran (pemerintah) dan 
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2013, h. 10. 
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bertindak sebagai “perantara” bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, 

laporan atau keluhan kepada kaisar. Sampai saat ini Control Yuan juga digunakan 

untuk menamakan Ombudsman di Taiwan.  

Dean M Gotteher, mantan Presiden Asosiasi Ombudsman Amerika Serikat, 

menemukan bahwa pada dasarnya, Ombudsman berakar dari prinsip-prinsip keadilan 

yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan 

Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada masa Khalifah Umar Bin Khatab (634-644 M) 

yang saat itu memosisikan diri sebagai Muhtasib, yaitu orang yang menerima keluhan 

dan juga menjadi mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan 

antara masyarakat dengan pejabat pemerintah. Ia kemudian membentuk lembaga 

Qadi Al Quadat (Ketua Hakim Agung) dengan tugas khusus melindungi warga 

masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan 

oleh pejabat pemerintahan.  

Selama 150 tahunan, Ombudsman modern hanya dikenal di Swedia saja, 

akan tetapi dalam setengah abad terakhir ini, institusi Ombudsman menyebar ke 

berbagai penjuru dunia. New Zealand tercatat sebagai negara pertama yang berbahasa 

Inggris dan negara pertama di luar Eropa yang mendirikan Ombudsman tahun 1962 

atau tujuh tahun setelah Denmark mendirikan Ombudsman ketiga (1955).35 

Di Skandinavia institusi Ombudsman diikuti oleh Norwegia dan Islandia. 

Adapun di Eropa Barat, Ombudsman didirikan di Republik Irlandia, Italia, Swiss, 

Austria, Belanda, Belgia, Yunani, Malta, Portugal dan Spanyol. Sedangkan Eropa 
                                                           

35 Ibid, h. 11. 
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Timur dan Tengah Ombudsman dibentuk di Slovenia, Lithuania, Hongaria, Polandia, 

Rusia, Ukraina, Albania, Rumania dan disusul oleh Bosnia-Horzegowina dan 

Bulgaria. Inggris yang semula ragu, akhirnya mengikuti negara-negara bekas 

jajahannya mendirikan Ombudsman atau Paliamentery Comissioner For 

Administration tahun 1967. Sedangkan Perancis pada tahun 1973 membentuk 

Ombudsman dengan sebutan Mediateur de la Republique. Di Amerika Utara, Institusi 

Ombudsman didirikan di beberapa Provinsi Kanada dan beberapa negara bagian 

Amerika Serikat. Selanjutnya Ombudsman menyebar ke negara-negara di Amerika 

Latin antara lain ke Guetemala.  

Di Asia, Ombudsman pertama kali didirikan di India, akan tetapi masih 

bersifat daerah. Sekarang ada sebanyak 11 Loy Ayukta (Ombudsman Daerah). Di 

Pakistan, Ombudsman Nasional bernama Wafaqi Mohtasib berdiri berdampingan 

dengan beberapa Ombudsman Daerah. Sedangkan di Afrika negara pertama yang 

pertama kali mendirikan Ombudsman adalah Tanzania. Di dunia, sekarang terdapat 

107 Ombudsman Nasional, dimana Ombudsman Thaliand yang termuda dibentuk 

setelah Indonesia. Bila digabung dengan Ombudsman Daerah jumlah seluruhnya 

menjadi 130-an Ombudsman. 
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B. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia 

Pada tanggal 20 Maret 2000 Lembaga Ombudsman resmi dibentuk di 

Indonesia. Lembaga baru ini secara lengkap bernama Komisi Ombudsman Nasional, 

berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang secara independen akan 

melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap penyelenggara negara dalam 

memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab mereka. Ombudsman 

sendiri merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Milik 

Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.36  

Lembaga Ombudsman ini dibentuk di saat Indonesia sedang mengalami 

masa transisi, diawali dengan tumbangnya rezim Soeharto. Pemilu yang konon 

katanya paling demokratis sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia akhirnya 

mengantarkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada kursi RI 1 dan Megawati 

Soekarno Putri di kursi RI 2. Tampaknya duet kepemimpinan Gus Dur dan Megawati 

saat itu harus menanggung beban politik dan sejarah masa lalu yang cukup berat. 
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Dalam kondisi mendapat tekanan masyarakat yang menghendaki terjadinya 

perubahan menuju pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, maka 

pemerintahan saat itu berusaha melakukan beberapa perubahan sesuai aspirasi yang 

berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk 

sebuah lembaga pengawasan terhadap Penyelenggara Negara, bernama Komisi 

Ombudsman Nasional.37 

Pada tanggal 10 Maret 2000 Presiden resmi menerbitkan Keputusan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, 

dengan mengangkat Antonius Sujata sebagai Ketua merangkap Anggota. Selain 

Antonius Sujata, Presiden juga mengangkat Prof. Sunaryati Hartono sebagai Wakil 

Ketua merangkap Anggota, Teten Masduki sebagai Anggota, KH. Masdar F Masudi 

sebagai Anggota, RM Surahman, Prof. Bagir Manan sebagai Anggota, Pradjoto 

sebagai Anggota, dan Sri Urip sebagai Anggota. Setelah keluar Keppres Nomor 44 

Tahun 200038, pada tanggal 20 Maret 2000, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi 

Ombudsman Nasional dilantik Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Negara. 

Saat itu Indonesia memasuki babak baru dalam sistem pengawasan. Satu-

satunya sistem pengawasan yang memiliki jaringan dan dukungan luas dari 

masyarakat internasional. Semenjak berdirinya Komisi Ombudsman Nasional para 

Anggota Ombudsman telah menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun draft 
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Rancangan Undang-Undang Ombudsman Nasional. Tidak mudah mengumpulkan 

bahan karena sangat sedikit literatur Indonesia tentang Ombudsman. Para Anggota 

Ombudsman melakukan penelitian, studi banding ke berbagai negara dalam upaya 

mendapatkan bahan yang komprehensif. Bahan-bahan yang ada juga didapatkan 

melalui website yang relevan dengan isu Ombudsman.  

Bahan-bahan tersebut kemudian dikumpulkan dan diformulasikan dalam 

draft pertama. Draft tersebut kemudian disosialisasikan dan dikaji melalui forum 

seminar dan lokakarya. Sambutan dan masukan dari masyarakat maupun para ahli 

membuat draft menjadi semakin baik dan lengkap. Tidak mudah menetapkan format 

institusi Ombudsman Indonesia yang betul-betul pas, karena Indonesia dapat 

dikatakan belum memiliki pengalaman mengenai lembaga ini. Hasil studi banding 

dan kajian dari bebagai negara tentu tidak begitu saja langsung dapat diterapkan di 

Indonesia. Perlu dipertimbangkan konteks yuridis, sosiologis dan politis di Indonesia 

sehingga Ombudsman Indonesia diharapkan sesuai dengan realitas di Indonesia. 

 Pada tahun 2001 mulai dilakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan hasilnya 

terjadi perubahan-perubahan signifikan terutama berkaitan pengaturan tentang 

Ombudsman Daerah. Pada draft awal RUU Ombudsman lebih banyak mengatur 

tentang Ombudsman Nasional namun akhirnya Ombudsman daerah diatur dalam satu 

bab tersendiri.39  
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C. Sejarah Singkat Ombudsman RI Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Gagasan diperlukannya Ombudsman Daerah didasari oleh pemberlakuan 

otonomi daerah. Ombudsman Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentu 

saja dengan mengacu pada standar umum pada Ombudsman Nasional. Salah satunya 

yaitu dibentuknya Ombudsman RI daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012. 

Sebagai Institusi publik yang baru terbentuk, dengan segala keterbatasan termasuk 

gedung kantor yang belum permanen, staff pendukung yang kurang, termasuk sarana 

dan prasarana yang kurang memadai. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel tetap komitmen untuk membangun kinerja dan 

dedikasi tinggi untuk melayani masyarakat.  

Lokasi awal berdirinya Ombudsman RI Perwakilan Sumsel pada tahun 

2012 bertempat di Jl. Bidar Blok A No. 1 Kampus Palembang. Dengan keanggotaan 

terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 3 (tiga) orang asisten 

Ombudsman,  1 (satu) staff, dan 1 (security). Dengan keterbatasan tersebut, laporan 

yang masuk ke Ombudsman juga semakin bertambah setiap tahunnya.   

Pada awal berdirinya Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Laporan yang 

masuk dari bulan Juni-Desember 2012 baru ada satu laporan mal-administrasi yang 

dilaporkan. Disebabkan keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel yang di 

kategorisasikan baru, maka masyarakat belum mengetahui adanya lembaga tersebut. 

Seiring berjalannya waktu dan telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. 
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Pada Tahun 2013 laporan mal-administrasi yang masuk ke Ombudsman RI 

Perwakilan Sumsel jumlahnya meningkat sebanyak 45 laporan. Pada tahun 2014 

laporan mal-administrasi yang dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumsel juga 

semakin meningkat sebesar 153 laporan. 

Pada tahun 2014 salah satu dari anggota Ombudsman RI Perwakilan 

Sumsel mengundurkan diri karena mendapatkan tugas baru serta kesibukkan lain. 

Namun dengan jumlah Staf yang terbatas diharapkan seluruhnya akan memberikan 

yang terbaik kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumsel sesuai keahliannya. Justru 

karena jumlahnya yang kecil tersebut akan semakin mempermudah koordinasi dan 

kerjasama team. 

Memasuki pertengahan tahun 2014 tepat pada bulan Juni, Ombudsman RI 

Perwakilan Sumsel kedatangan mahasiswa/mahasiswi dari Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang untuk melakukan Praktikum Penelitian Lapangan (PPL) 

selama 1 bulan. Dengan jumlah mahasiswa 3 (tiga) orang dan mahasiswi 1 (satu) 

orang, maka anggota dari Ombudsman RI Perwakilan Sumsel sedikit bertambah 

walaupun hanya untuk sementara waktu. Kedatangan mahasiswa/mahasiswi UIN 

Raden Fatah Palembang tepat pada Bulan Suci Ramadhan, banyak kegiatan-kegiatan 

Ombudsman RI Pewakilan Sumsel yang mengikut sertakan mahasiswa/mahasiswi 

UIN Raden Fatah Palembang.  
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D. Sumber Daya Manusia Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

Sumber daya pendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan sebagai berikut40: 

Tabel 3.1 
Susunan Sumber Daya Ombudsman Perwakilan Sumsel  

NO JABATAN JUMLAH KETERANGAN 

1. Kepala Perwakilan/Plt Kepala 
Perwakilan 

1 Indra Zuardi 

2. Asisten 2 Lailatul Fitri, 
Astra Gunawan 

3. Calon Asisten 3 Rahmah 
Awaliah, Agung 

Pratama, dan 
Henrico 

4. PNS 1 Dodi Sutedjo 

5. Staf Sekretariat - - 

6. Pramubhakti 1 Winda Marlia 

7. Tenaga Keamanan 1 Wega Arius 

8. Lain-lain : Mahasiswa PPL UIN 
Raden Fatah (4 orang), Palcomtek (2 
orang) dan Universitas Indo Global 
Mandiri / U-IGM) 3 orang. 

9  25 September-25 
Okt 2014 

 TOTAL 18  

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

 
 

                                                           
40 Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”,  2014/11/27 12.35.36 wib. 
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E. Visi Dan Misi Ombudsman Republik Indonesia. 

1. Visi 

Menjadi lembaga negara yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan 

sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dari 

penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, badan ataupun 

perorangan yang berkewajiban memberi pelayanan publik.  

2. Misi 

a. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan rekomendasi dan 

mencegah mal-administrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, 

b. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan agar lebih efektif 

dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, 

c. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat 

dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran dan 

keadilan.41 

 
F. Konsep Rancangan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. 

Setelah melalui kajian dan diskusi panjang akhirnya Komisi Ombudsman 

Nasional memutuskan untuk memberi nama Konsep RUU ini dengan Undang-

Undang Ombudsman Republik Indonesia yang meliputi Undang-undang Republik 

                                                           
41

 Ombudsman Republik Indonesia, “Buku PedomanOmbudsman,” (Jakarta: 2014). 
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Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik.. Sekarang lembaga ini berganti nama Ombudsman Republik Indonesia 

dibentuk sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2008.42 Ombudsman Republik Indonesia 

juga disepakati sebagai salah satu lembaga negara. Beberapa hal yang penting dalam 

Konsep RUU yang disusun oleh Komisi Ombudsman Nasional adalah:  

1. Asas, Sifat dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia 

Asas Ombudsman Republik Indonesia adalah kepatutan, keadilan, non-

diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan 

kerahasiaan. Sifat Ombudsman Indonesia bersifat mandiri tidak memiliki hubungan 

organik dengan lembaga negara/daerah serta bebas dari campur tangan kekuasaan 

lainnya. 

Tujuan Ombudsman Republik Indonesia adalah : Mewujudkan negara 

hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera, mendorong penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih  serta bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme, meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar 

setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan 

kesejahteraan yang semakin baik, membantu menciptakan dan meningkatkan upaya 

untuk pemberantasan dan pencegahan praktek mal-administrasi, diskriminasi, kolusi, 

                                                           
42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, (Jakarta: 2008). 
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korupsi, serta nepotisme, meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum 

masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.43 

2.  Tempat Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan 

Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan 

wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, Ombudsman 

dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.44 

Sususnan dan Keanggotaan Ombudsman Nasional terdiri dari 1 (satu) 

Ketua merangkap anggota, 1 (satu) Wakil Ketua merangkap anggota, 7 (tujuh) 

Anggota Ombudsman. Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dipilih oleh DPR RI 

dengan masa periode 5 (lima) tahun dan dapat dipilih satukali lagi, diresmikan 

(dilantik) oleh Presiden. Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman dibantu oleh 

Asisten Ombudsman yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman. 

Struktur Organisasi dan administrasi di kantor Ombudsman Nasional dikoordinasikan 

oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Untuk dapat diangkat atau 

dipilih sebagai Ombudsman harus memenuhi syarat-syarat45:  

a. Warga Negara Indonesia, 

b. Minimum 40 tahun, 

                                                           
43 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, bab II pasal 2,3 dan 4, (Jakarta:2008).h.5. 
44

 Ibid, “Bab III Pasal 5”, h. 6. 
45 Ibid, “ Bab V”, h. 9-14.  
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c. Sarjana hukum atau sarjana lain yang memahami masalah hukum, 

kemasyarakatan dan penyelenggaraan negara Profesional dan memegang 

teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, 

d. Mempunyai pengetahuan luas tentang falsafah hidup. 

3.  Fungsi, Tugas dan Wewenang 
 
Fungsi Ombudsman Republik Indonesia yaitu mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta 

badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu.  

Tugas yang harus dilakukan oleh Ombudsman meliputi menerima laporan 

atas dugaan mal-administrasi, melakukan pemeriksaan laporan, menindaklanjuti 

laporan, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan mal-

administrasi, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 

lembaga pemerintahan lainnya, membangun jaringan kerja, melakukan upaya 

pencegahan mal-administrasi, melakukan tugas lain yang diberikan undang-undang.  

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia yaitu meminta keterangan 

secara lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait mengenai 

laporan yang disampaikan, memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain 

yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran, meminta 

klarifikasi atau salinan atau fotocopy dokumen yang diperlukan dari instansi 
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manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor, melakukan pemanggilan 

terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan, menyelesaikan 

laporan melalui mediasi dan konsiliasi, atas permintaan para pihak, membuat 

rekomendasi mengenai penyelesaian laporan termasuk, termasuk rekomendasi untuk 

membayar ganti rugi atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan, demi kepentingan 

umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.46 

4. Laporan 
 
Laporan dapat diajukan  kepada Ombudsman bagi seluruh penduduk dan 

Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut: menyebutkan identitas 

lengkap, menguraikan peristiwa yang dilaporkan secara rinci dan telah mengajukan 

keberatan kepada instansi atau pejabat yang dikeluhkan,  penyampaian laporan tidak 

dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apapun. 47  Laporan masyarakat yang 

dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dengan berbagai mekanisme. 

Berikut tabel laporan masyarakat berdasarkan mekanisme penyampaian: 

Tabel 3.2 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Penyampaian 

Januari – 24 Desember 2014 
No Aspek Jumlah Persentase (%) 

1  Datang Langsung  90 54.88 
2  Facsimile  2 1.22 
3  Investigasi Inisiatif  10 6.10 
4  Media  4 2.44 
5  Surat  54 32.93 
6  Telepon  4 2.44 

Total 164 100.00 
         Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 
                                                           

46
 Ibid, “Bab IV Pasal 6,7,8”, h. 6-8. 

47
 Ibid, “Bab VI Pasal 23-24”, h. 15-16. 
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5. Mekanisme dan Tatakerja Ombudsman Nasional 
 
Mekanisme dan Tatakerja Ombudsman Republik Indonesia meliputi 

pengaturan tentang keseluruhan proses yang dilakukan oleh Ombudsman dalam 

menindaklanjuti keluhan, kewajiban Pelapor untuk menyerahkan dokumen serta 

kerahasiaan pelapor. Ombudsman wajib menolak atau menghentikan laporan bila 

laporan tidak memenuhi syarat formal misalnya identitas Pelapor tidak lengkap, 

hanya berupa tembusan, keluhan tidak disertai alasan yang mendasar, perilaku yang 

dilaporkan tidak cukup beralasan untuk diperiksa, Pelapor tidak diberi kuasa oleh 

korban, substansi yang dilaporkan sedang dalam pemeriksaan di pengadilan atau 

instansi yang berwenang, masalah yang dilaporkan sudah diselesaikan oleh instansi 

yang berwenang, Pelapor tidak menggunakan proses administratif yang disediakan 

dan aparat yang dilaporkan tidak diberi tahu secara patut oleh Pelapor tentang 

permasalahan yang dikeluhkan sehingga tidak dapat menjelaskan pendapatnya 

sendiri. Sedangkan Ombudsman dapat menghentikan pemeriksaan bila setelah 

melakukan pemeriksaan awal ternyata substansi yang dilaporkan merupakan 

kebijakan umum, perilaku yang dilaporkan sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku, masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan dengan prosedur 

administratif, tercapai penyelesaian dengan cara mediasi juga apabila Pelapor 

mencabut laporannya. Ketika pemeriksaan dilakukan, Ombudsman dapat memanggil 

para pihak untuk didengar pendapatnya dan melakukan pemeriksaan di bawah 
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sumpah. Dalam pemanggilan tersebut dapat dilakukan upaya paksa dengan meminta 

bantuan aparat Kepolisian.48 

6. Kemandirian Ombudsman 
 
Secara eksplisit terdapat pasal yang melarang siapapun untuk mencampuri 

Ombudsman dalam menjalankan tugasnya. Ombudsman dan Asisten Ombudsman 

tidak dapat di interograsi, ditangkap, ditahan atau digugat di muka Pengadilan. Untuk 

mengeliminir conflict of interest terdapat pengaturan yang menyatakan bahwa 

Ombudsman dan Asisten dilarang ikut serta memeriksa laporan yang patut diduga 

menimbulkan konflik kepentingan. 

7.  Laporan Berkala dan Tahunan 

Ombudsman Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan laporan 

berkala dan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, 

Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan 

disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.49 

8. Perwakilan Ombudsman di Daerah 

Mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia maka Ombudsman 

Nasional dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di wilayah tertentu 

demi memperlancar tugas Ombudsman. Pertimbangan lainnya terkait dengan otonomi 

daerah itu sendiri, sebab ada kewenangan-kewenangan tertentu yang tidak 

dilimpahkan kepada daerah otonom. Dalam menghadapi hal ini diperlukan kerjasama 

                                                           
48

 Ibid, “Bab VII”, h. 16-23. 
49

 Ibid, “ Bab VIII Pasal 42”, h. 23-24. 
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antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah. Perwakilan Ombudsman 

mempunyai hubungan hirearkis antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman 

Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam menghadapi 

masalah-masalah lainnya.50  

9.  Sanksi 

Sanksi dalam Konsep RUU Ombudsman Republik Indonesia ini 

menyangkut sanksi pidana dalam hal ada pihak yang mengancam atau 

mengintimidasi saksi atau Pelapor, penyalahgunaan nama Ombudsman untuk hal-hal 

di luar yang diatur dalam Undang-Undang Ombudsman RI. Sanksi pidana yang 

diterapkan dapat berupa denda atau pidana kurungan.51 

10. Ketentuan Peralihan 
 
Komisi Ombudsman Nasional yang didirikan berdasarkan Keppres No. 44 

Tahun 2000 masih menjalankan fungsinya sebelum Ombudsman baru berdasarkan 

Undang-Undang dipilih oleh DPR. Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang 

dinyatakan berlaku maka susunan organisasi dan mekanisme tata kerja harus 

menyesuaikan diri dengan Undang-Undang. Segala lembaga yang menggunakan 

nama Ombudsman dilarang jika lembaga tersebut bukan merupakan Ombudsman 

Nasional dan Daerah seperti yang diatur dalam undang-undang.52 

 
 
 

                                                           
50

 Ibid, “Bab IX Pasal 43”, h. 24-25. 
51

 Ibid, “Bab X Pasal 44”, h. 25. 
52

 Ibid, “ Bab XI Pasal 45”, h. 25-26.  
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G. Proses Penanganan Laporan Masyarakat dan Kategorisasi 

Aspek pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi 

pengembangan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan. Untuk itu, kualitas 

pelayanan publik merupakan salah satu parameter keberhasilan birokrasi. Pelayanan 

yang berkualitas merupakan harapan masyarakat karena pelayanan merupakan hak 

yang harus diperolehnya. Kesadaran masyarakat terhadap hak untuk memperoleh 

pelayanan yang baik salah satunya diwujudkan dalam penyampaian akses ke 

Ombudsman RI.  

Ombudsman RI Sumsel pada Tahun 2014 telah menerima 

laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik 

sebanyak 164 Laporan. Pada triwulan I 76 Laporan, triwulan II 27 Laporan, pada 

Triwulan III 28 laporan dan pada triwulan IV menerima 33 Laporan. Namun sampai 

pada saat laporan ini dibuat pada 26 Desember 2014. 

Menelaah laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman 

Nasional dapat diklasifikasi jenis-jenis penyimpangan atau mal-administrasi sebagai 

berikut53 : 

1. Pemalsuan/Persekongkolan/Forgery/Conspiracy 

2. Intervensi/Intervention 

3. Penanganan berlarut/Tidak Menangani/Undue Delay 

4. Inkompetensi/Incompetence 

5. Penyalahgunaan Wewenang/Berlebihan/Abuse of Power 
                                                           

53 Brosur Ombudsman Republik Indonesia, (Jakarta: 2008).  
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6. Nyata-nyata Berpihak/Impartiality 

7. Menerima Imbalan (uang, hadiah, fasilitas)/Praktek KKN/Bribery/Corrupt,

Collution, Nepotism Practices 

8. Penggelapan Barang Bukti/Penguasaan Tanpa Hak/Illegal Possesion and 

Ownnership 

9. Bertindak Tidak Layak/Mislieading Practices 

10. Melalaikan Kewajiban/Unfulfill Obligation 

11. Lain – lain. 

Secara rinci dugaan mal-administrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman 

RI Perwakilan Sumsel dapat dilihat dalam tabel berikut54 : 

Tabel 3.3 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Mal-administrasi 

Januari – 24 Desember 2014 
No Aspek Jumlah Persentase (%) 
1 Berpihak  2 1.22 
2  Diskriminasi  2 1.22 
3  Konflik Kepentingan  2 1.22 
4  Penundaan Berlarut  28 17.07 
5  Penyalahgunaan Wewenang  13 7.93 
6  Penyimpangan Prosedur  55 33.54 
7  Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa  12 7.32 
8  Tidak Kompeten 3 7.93 
9  Tidak Memberikan Pelayanan  29 17.68 
10  Tidak Patut  8 4.88 

Total 164 100.00 
Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

                                                           
54  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
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Sedangkan secara rinci substansi mal-administrasi yang dilaporkan kepada 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dapat dilihat dalam tabel berikut55:  

Tabel 3.4 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan 

Januari – 24 Desember 2014 
No Aspek Jumlah Persentase (%) 
1 Administrasi Kependudukan  2 1.27 
2  Agama  2 1.27 
3  Air Minum  2 1.27 
4  Asuransi/Jaminan Sosial  4 2.55 
5  Cukai dan Pajak  2 1.27 
6  Energi (Sumber Daya Alam)  1 0.64 
7  Imigrasi  1 0.64 
8  Informasi Publik  15 9.55 
9  Kejaksaan  3 1.91 
10  Kepegawaian  56 35.67 
11 Kepolisian  9 5.73 
12 Kesehatan  5 3.18 
13  Ketenagakerjaan  8 5.10 
14  Komisi/LembNegara  1 0.64 
15  Lembaga Pemasyarakatan  1 0.64 
16 Lingkungan Hidup  1 0.64 
17  Listrik  9 5.73 
18 Pemukiman/Perumahan  2 1.27 
19  Penanaman Modal  1 0.64 
20  Pendidikan  10 6.37 
21  Peradilan  1 0.64 
22  Perdagangan dan Industri  1 0.64 
23 Perhubungan/Infrastruktur  5 3.18 
24  Perijinan (PTSP)  2 1.27 
25  Perkebunan/Kehutanan  2 1.27 
26  Pertanahan  11 7.01 

Total 164 100.00 
                Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

                                                           
55  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
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Laporan masyarakat (Pelapor) yang disampaikan kepada Komisi 

Ombudsman Republik dapat diklasifikasikan asal pelapornya sebagai berikut56 ; 

1. Perorangan/Individual, 

2. Kuasa Hukum/Lawyers, 

3. Badan Hukum/Legal Persons, 

4. Kelompok/Organisasi Masyarakat/Non Government Organisation, 

5. Instansi Pemerintah/Government Institution. 

Laporan/pengaduan juga diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi Pelapor, 

Terlapor, asal daerah Pelapor, asal instansi Terlapor, dan jenis mal-administrasi yang 

dilaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumsel sebagai berikut57:  

1. Pelapor 
Tabel 3.5 

Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor 
Januari – 24 Desember 2014 

No Aspek Jumlah Persentase (%) 
1  Badan Hukum  2 1.22 
2  Inisiatif Investigasi  13 7.93 
3  Instansi Pemerintah  2 1.22 
4  Kelompok Masyarakat  9 5.49 
5  Keluarga Korban  10 6.10 
6  Kuasa Hukum  5 3.05 
7  Lain-Lain  7 4.27 
8  Lembaga Bantuan Hukum  1 0.61 
9  Lembaga Swadaya Masyarakat  21 12.80 
10  Media  1 0.61 
11 Perorangan/Korban Langsung  3 56.71 

Total 164 100.00 
 

                                                           
56 Materi Seminar Ombudsman Republik Indonesia, “Ombudsman masa lalu masa sekarang 

dan masa mendatang”,  2014/3/20 13.00 wib. 
57  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
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2. Daerah Asal Pelapor 

Berdasarkan data daerah asal Pelapor, teratas tetap berasal dari Kota 

Palembang 74 laporan (49.66%) dan Kabupaten Banyuasin 43 laporan (28.86%).. 

Secara keseluruhan berdasarkan Kabupaten/Kota asal Pelapor dapat dilihat dalam 

tabel dan grafik berikut58:  

Tabel 3.6 
Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Kota Pelapor 

Januari – 24 December  2014 
No Aspek Jumlah Persentase (%) 
1 BANYUASIN  43 28.86 
2  JAKARTA PUSAT  1 0.67 
3  JAKARTA SELATAN  1 0.67 
4  JAKARTA UTARA  1 0.67 
5  KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  1 0.67 
6  KOTA BANDAR LAMPUNG  1 0.67 
7  KOTA BENGKULU  1 0.67 
8  KOTA PALEMBANG  74 49.66 
9  KOTA PANGKALPINANG  1 0.67 
10  KOTA PRABUMULIH  2 1.34 
11  KOTA SURAKARTA  3 2.01 
12  MUARA ENIM  3 2.01 
13  MUSI BANYUASIN  7 4.70 
14  MUSI RAWAS  1 0.67 
15  OGAN ILIR  4 2.68 
16  OGAN KOMERING ILIR  4 2.68 
17  OGAN KOMERING ULU TIMUR  1 0.67 

Total 164 100.00 
    Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

 

                                                           
58  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
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3. Daerah Terlapor 

Berdasarkan daerah instansi Terlapor menunjukkan yang paling banyak 

dilaporkan oleh masyarakat masih didominasi oleh Kota Palembang 73 Laporan 

(46.50%), Kabupaten Banyuasin 42 laporan (26.75%), serta Ogan Komering Ilir 10 

laporan (6,37%).  Secara rinci klasifikasi dan jumlah instansi Terlapor dapat dilihat 

pada tabel dan grafik berikut:  

Tabel 3.7 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah Terlapor 

Januari– 24 December  2014 
No Aspek Jumlah Persentase (%) 
1 BANYUASIN  42 26.75 
2  JAKARTA PUSAT  1 0.64 
3  KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  1 0.64 
4  KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  1 0.64 
5  KOTA PALEMBANG  73 46.50 
6  KOTA PRABUMULIH  3 1.91 
7  LAHAT  1 0.64 
8  MUARA ENIM  4 2.55 
9  MUSI BANYUASIN  7 4.46 
10  MUSI RAWAS  3 1.91 
11  OGAN ILIR  4 2.55 
12  OGAN KOMERING ILIR  10 6.37 
13  OGAN KOMERING ULU  1 0.64 
14  OGAN KOMERING ULU SELATAN  4 2.55 
15  OGAN KOMERING ULU TIMUR  2 1.27 

TOTAL 164 100.00 
Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

4. Instansi Terlapor  

Berdasarkan klasifikasi Terlapor, instansi yang menempati urutan 3 (tiga ) 

terbanyak yang dilaporkan atas dugaan tindakan maladministrasi didominasi oleh 

pemerintah kabupatren/kotamadya sebanyak 68 laporan (41.46%), BUMN/BUMD 
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sebanyak 24 laporan (14.63%) dan perguruan tinggi sebanyak 8 laporan (4.88%). 

Berikut ini tabel laporan masyarakat berdasarkan klasifikasi instansi terlapor: 

Tabel 3.8 
Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Instansi Terlapor 

Januari– 24 Desember 2014 
No Aspek Jumlah Persentase (%) 
1 Badan Kepegawaian Negara  3 1.83 

2  Badan Koordinasi Penanaman Modal  1 0.61 

3  Badan Pemeriksa Keuangan  1 0.61 

4  Badan Pertanahan Nasional  5 3.05 

5  Bank BUMN  1 0.61 

6  BUMN/BUMD  24 14.63 

7  Desa  2 1.22 

8  Kantor Pertanahan  1 0.61 

9  Kecamatan  4 2.44 

10  Kejaksaan Negeri  1 0.61 

11  Kejaksaan Tinggi  2 1.22 

12  Kelurahan  2 1.22 

13  Kementerian Agama  2 1.22 

14  Kementerian Hukum& HAM  2 1.22 

15  Kementerian Keuangan  1 0.61 

16  Kementerian Pekerjaan Umum  4 2.44 

17  Kementerian Pendidikan Nasional  3 1.83 
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18  Kementerian Perhubungan  3 1.83 

19  Kementerian Sosial  1 0.61 

20 Kepolisian Daerah  2 1.22 

21  Kepolisian Resort  2 1.22 

22  Kepolisian Resort Kota  3 1.83 

23  Kepolisian Sektor  3 1.83 

24  Komando Daerah Militer  1 0.61 

25  Komando Distrik Militer  1 0.61 

26  Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural  3 1.83 

27  Lain-lain  3 1.83 

28  Mahkamah Agung  1 0.61 

29  Pemerintah Kabupaten/Kotamadya  68 41.46 

30  Pemerintah Propinsi  2 1.22 

31  Perguruan Tinggi Negeri  8 4.88 

32  RSUD  1 0.61 

33  RSUP  3 1.83 

Total 164 100.00 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 
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BAB IV 

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN  

PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENGAWASI 

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK 

 

 
Bab ini akan dibahas mengenai Peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Sumatera Selatan Dalam Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik. Uraian ini 

sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, didasarkan pada data-

data yang didapat baik secara langsung , melalui wawancara dan dokumentasi dari 

dokumen-dokumen atau catatan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. 

Hasil analisis terhadap data-data inilah yang nantinya diharapkan dapat menjawab 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta dapat menarik kesimpulan dari hasil 

analisis yang diperoleh.  

 
A. Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Dalam Mengawasi 

Penyelenggara Pelayanan Publik 

Peran Ombudsman Republik Indonesia masih belum jelas benar bagi 

rakyat kebanyakan. Kebanyakan orang mengira bahwa Ombudsman adalah lembaga 

yang berhubungan dengan hukum tanpa jelas benar bagaimana perannya dalam 

penegakkan hukum dan hubungannya dengan cara mendapatkan keadilan. 

Pemahaman yang minim tentang peran Ombudsman ini bukan hanya terjadi di 

Indonesia, tetapi juga banyak terjadi di negara yang telah memiliki Ombudsman 
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negara sebagai konstitusional. Minimnya pemahaman akan peran ini dapat disinyalir 

dari bunyi kata “Obudsman” yang masih terasa asing bagi telinga publik. Oleh sebab 

itu, di beberapa negara, istilah “Ombudsman” diberi padanan kata bahasa lokal yang 

lebih femiliar atau lebih memungkinkan untuk cepat dipahami maknanya. Seperti di 

Filipina, lembaga Ombudsman diberi nama “Tanodbayan”, di India disebut “Lok 

Ayukta”, di Brazil disebut dengan nama “Defensor Del Pueblo”, di Pakistan disebut 

“Wafaqi Mohtasib”, di Afrika Selatan dinamai sebagai “Public Protector”, dan lain-

lain.59  

Lebih dari separuh negara di dunia telah membentuk kelembagaan 

Ombudsman dan sebagiannya menggunakan istilahnya sendiri untuk menamakan 

lembaga ini. Jika dipadankan dalam bahasa Indonesia, Ombudsman dapat disebut 

sebagai “lembaga pengawal pelayaan publik” atau bila sedikit lebih humaniora dapat 

dikatakan sebagai “rumah penyelesaian pengaduan rakyat”. Kata “pengawal” 

kadarnya lebih luas dari sekedar pengawas. Sedangkan “rumah pengaduan” rasanya 

lebih teduh bila mengacu pada kata “lembaga” atau “institusi”.  

Pada masa Majapahit mungkin bisa dilekatkan pada istilah “mahapatih” 

yang mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran walaupun kadangkala harus 

berbeda sikap dengan raja. Kalau dikaitkan dengan kelahiran istilah ini di Swedish 

Kingdom, maka Ombudsman adalah semacam jabatan agung yang diberikan raja 

kepada orang-orang berwibawa yang dapat menyelesaikan pengaduan rakyat secara 

                                                           
59 Suara Ombudsman RI, “Kiprah Dan Jejak Ombudsman RI”, Edisi Pertama, Januari-Febuari 

2013, h. 39.. 
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adil dan bijaksana. Dalam bahasa Old Norse Swedia, Umbothdhamadr diartikan 

sebagai “representative position” atau seorang komisioner kerajaan yang diangkat 

raja untuk menyelesaikan pengaduan rakyat secara adil.  

Jabatan kearifan ini dalam masa Rasulullah SAW dan masa kekhalifahan 

Umbar Ibnu Khatab disebut sebagai “Al Amin” atau “Qadhi”. Jabatan Qadhi Hisbah 

(Muhtasib) ini kemudian berkembang dalam khazanah ketatanegaraan Islam hingga 

masa kekhalifahan Turki Osmani yang dipimpin oleh Sultan Ahmad III yang 

bersahabat dekat dengan raja Swedia Karl XII (Charles XII). Raja Swedia inilah yang 

pertama kali mendirikan jabatan The Highesrt Ombudsman pada masa ia masih 

mengasingkan diri selama lima tahun di kerajaan Turki Osmani.60 

Bila dikaitkan dengan kewibawaan dan kepercayaan rakyat bahwa jabatan 

kearifan ini pada awalnya diakui dalam konteks bermasyarakat dan kemudian 

meningkat menjadi jabatan tinggi dalam konteks bernegara. Harapan bahwa 

Ombudsman dapat menjadi pengawal bagi hak rakyat yang diperlakukan tidak adil 

oleh birokrat negara atau sistem administrasi negara menjadi significant untuk hadir 

dalam kontestasi kelembagaan modern yang ada pada saat ini. Inilah yang menjadi 

beban sekaligus semangat bagi Ombudsman Republik Indonesia untuk berkiprah 

secara nyata memperbaiki pelayanan administrasi publik dinegara tercinta ini.  

Disinilah peran penting Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawal 

hak-hak publik melalui perannya sebagai pengawal dari reformasi birokrasi , program 

reformasi adminitrasi yang tengah dilakukan oleh pemerintahan negara. Kemitraan 
                                                           

60 Ibid. 
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dengan komunitas sosial dan kementrian maupun lembaga yang menyelenggarakan 

pelayanan publik menjadi kekuatan bagi keberhasilan Ombudsman sebagai lembaga 

penyelesaian pengaduan rakyat, baik pengaduan individual maupun kolektif, yang 

dilakukan secara gratis atau tanpa biaya untuk seluruh rakyat dan penduduk diseluruh 

tanah air.  

Dalam penelitian ini mengenai Peran Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan sebagaimana mestinya yang 

telah diatur oleh Undang-Undang Ombudsman No 37 tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik. Sebagaimana yang diatur oleh pemerintah pusat, berikut ini 

beberapa peran yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam 

mengawasi penyelenggara pelayanan publik :  

1. Sosialisasi dan klinik 

Pada Tahun 2014 dalam rangka pencegahan terjadinya mal-administrasi 

serta memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai hak atas pelayanan publik 

yang baik, Ombudsman RI Sumatera Selatan telah melakukan berbagai kegiatan 

penyebarluasan informasi mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI.  

Data lengkap kegiatan sosialisasi dan pengembangan jaringan, terdapat pada kolom 

dibawah ini61: 

 

                                                           
61  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
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Tabel 4.1 
Kegiatan Sosialisasi/Klinik dan Pengembangan Jaringan Triwulan I/2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN LOKASI KETERANGAN 
1. 
 
 
2.  
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 

Audiensi ke Wakil 
Gubernur Sumsel 
(Ir. Ishak Mekki). 
Audiensi ke 
Gubernur Sumsel  
(H. Alex Noerdin) 
Dialog Interaktif 
di RRI Palembang. 
 
Dialog Interaktif 
di RRI Palembang. 
 
Audiensi ke 
Kapolda Sumsel 
(Irjen. Saud 
Nasution) 

21 Januari 2014 
 
 
29 Januari 2014 
 
 
6 Januari 2014 
 
 
3 Februari 2014 
 
 
14 Maret 2014 

Kantor 
Gubernur 
Sumsel. 
Kantor 
Gubernur 
Sumsel. 
RRI 
Palembang. 
 
RRI 
Palembang. 
 
Polda Sumsel. 

Silaturrahmi dan 
sharing Pelayanan 
Publik di Sumsel. 
Silaturrahmi dan 
sharing Pelayanan 
Publik di Sumsel. 
Membahas 
Pelayanan Publik 
di Sumsel. 
Membahas 
Pelayanan Publik 
di Sumsel. 
Tukar Pikiran 
tentang MoU. 
 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

 
Tabel 4.2 

Kegiatan Sosialisasi/Klinik dan Pengembangan Jaringan Triwulan II/2014 
NO KEGIATAN PELAKSANAAN LOKASI KETERANGAN 
1. 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 

Lokakarya 
Pendampingan 
Penerapan PATEN 
di Palembang. 
Silaturrahmi ke 
BKD dan 
Inspektorat 
Banyuasin. 
 
 
Pertemuan dengan 
Sekda dan SKPD 
Pemprov Sumsel 
sebelum Sosialisasi 
Kepatuhan UU No 
25/2009. 
Sosialisasi 
Kepatuhan thd UU 

23 April 2014 
 
 
 
21 Mei 2014 
 
 
 
 
 
8 Mei 2014. 
 
 
 
 
 
28 Mei 2014 
 

Hotel Daira 
Palembang. 
 
 
Kantor BKD 
Banyuasin. 
 
 
 
 
Ruang Rapat 
Sekda 
Sumsel. 
 
 
 
Gedung Bina 
Praja 

Sosialisasi Paten di 
Sumsel. 
 
 
Silaturrahmi 
sekaligus 
penyampaian 
tindaklanjut 35 
laporan K2 Pemkab 
Banyuasin. 
Membahas Pelayanan 
Publik di Sumsel 
agar menuju zona 
hijau. 
 
 
Publikasi dan 
monitoring kepatuhan 
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5. 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
11. 

No 25/2009 di 
Perprov Sumsel. 
Sosialisasi 
Pelayanan Publik 
di LSM Liper 
Muba. 
 
Sosialisasi 
Pelayanan Publik 
di LBH 
Palembang. 
 
Sosialisasi 
Ombudsman di 
masyarakat Pinang 
Belarik Muara 
Enim. 
Sosialisasi 
Pelayanan Publik 
yang baik di 
Pemerinahan 
Muara Enim. 
Pertemuan dengan 
direksi PTPN 7 
Unit usaha sawit 
Sungai Lengi. 
 
 
 
Sosialisasi 
Kepatuhan thd UU 
25/2009 di Pemkot 
Palembang. 
Narasumber di 
HMI Sumsel 

 
 
16 Juni 2014 
 
 
 
 
17 Juni 2014 
 
 
 
 
19 Juni 2014. 
 
 
 
 
20 Juni 2014 
 
 
 
 
20 Juni 2014 
 
 
 
 
 
 
27 Juni 2014 
 
 
 
27 Juni 2014 

Pemprov 
Sumsel. 
Hotel Randik 
Sekayu 
 
 
 
LBH 
Palembang 
 
 
 
Kantor 
Kepala Desa 
Pinang 
Belarik. 
 
Kantor 
Bupati 
Muara Enim 
 
 
Kantor 
PTPN 7, 
Penanggiran 
Muara Enim. 
 
 
 
Kantor 
Walikota 
 
 
Hotel Grand 
Duta Syariah 
Palembang 

Sumsel terhadap UU 
25/2009. 
Sosialisasi pelayanan 
publik yang baik di 
kab Muba terutama 
yang terkait dengan 
penegakan hukum. 
Ombudsman Sumsel 
narasumber ttg 
pelayanan publik 
yang baik bagi 
penegakan hukum. 
Sosialisasi tentang 
hak-hak masyarakat 
atas pelayanan 
publik. 
 
Sosialisasi UU 25/ 
2009 di Muara Enim.  
 
 
 
Sosialisasi ECOSOC 
right, agar tidak 
terjadi kekerasan 
terhadap masyarakat 
yang meminta 
dikembalikan lahan 
mereka dari PTPN 7. 
Perbaikan pelayanan 
publik Palembang 
menuju zona hijau. 
 
Seminar dengan judul 
“Refleksi Pemilu 
2014” 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 
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Tabel 4.3 
Kegiatan Sosialisasi/Klinik dan Pengembangan Jaringan Triwulan III/2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN LOKASI KETERANGAN 

1. 
 
 
 
2.  
 
 
 
3 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
7. 
 

Sosialisasi UU 
25 tahun 2009 
dan UU 37 
tahun 2008 di 
Pemkab OKUS 
Silaturrahmi 
dengan Wakil 
Bupati OKUS. 
Pertemuan 
Informal 
Ombudsman RI 
Sumsel dengan 
Asisten 1 
Pemkab Muara 
Enim berkait 
tindak lanjut 
sosialisasi UU 
No 25/2009 
pada 20 Juni 
2014. 
Menghadiri 
Pembukaan dan 
menjadi peserta 
Failitasi 
/Koordinasi 
Pimpinan 
Daerah se- 
Sumsel. 
Koordinasi dan 
membangun 
kerjasama 
dengan BPK dan 
BPKP Sumsel. 
Menghadiri 
Bimtek CPNS 
Kemenkumham. 
 

17 Juli 2014 
 
 
 
16 Juli 2014 
 
 
 
23 Juli 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 September 2014 
 
 
 
 
 
 
 
9 September 2014 
 
 
 
 
 
29-30 September 
2014 

Ruang Sidang 
Wakil Bupati 
OKUS. 
 
Ruang Wakil 
Bupati OKUS. 
 
 
Ruang Rapat 
Sekda Muara 
Enim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Novotel 
Palembang 
 
 
 
 
 
 
BPK dan BPKP 
Sumsel. 
 
 
 
 
Kemenkumham 
RI. 

Sosialisasi ke seluruh 
SKPD OKUS. 
 
 
Mengawali rangkaian  
Kegiatan sosialisasi 
Ombudsman RI 
Sumsel di OKUS. 
Membahas Pelayanan 
Publik di Muara 
Enim  agar menuju 
zona hijau. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Membahas audit di 
Diknas OKUS dan 
K2 Banyuasin 
Sosialisasi tentang 
 
 
Pengawasan CPNS di 
Kemenkumham FI 
2014.  

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 
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Tabel 4.4 
Kegiatan Sosialisasi/Klinis dan Pengembangan Jaringan Triwulan IV/2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN KETERANGAN 
1. Pertemuan BEM KM Unsri terkait 

sosialisasi Ombudsman RI Sumsel di 
seminar pendidikan Unsri 

10 Oktober 2014 Membahas 
kerjasama dengan 
BEM KM Unsri. 

2. Sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan UU 
37 tahun 2008 di Universitas 
Sriwijaya, Inderalaya, Sumsel. 

13 Oktober 2014 Seminar 
Pendidikan 
“Sosialisasi 
Ombudsman RI 
Sumsel di Unsri”  

3. Pertemuan dan Silaturrahmi Ke 
Poltekkes RI Palembang 

14 Oktober 2014 Kerja sama 
kegiatan seminar. 

4. Membahas Seminar “Satu Bahasa, 
Satu Cita-Cita Membangun Pelayanan 
Publik yang Prima di Sumatera 
Selatan” 

16 Oktober 2014 Pertemuan dengan 
Direktur Poltekkes 
RI format 
kerjasama seminar, 
waktu dan peserta.  

5. Audiensi dengan Pembantu Direktur 1 
dan III Poltekkes RI Palembang.  

 26-27 Oktober 
2014 

Persiapan-
persiapan 
pelaksanaan 
seminar.  

6. Sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan UU 
37 tahun 2008 dalam seminar “Satu 
Bahasa, Satu Cita-Cita Membangun 
Pelayanan Publik yang Prima di 
Sumatera Selatan”  

28 Oktober 2014 Acara dalam 
rangka refleksi 
Sumpah Pemuda 
2014 dan sekaligus 
Milad-2 
Ombudsman RI 
Sumsel.  

7. Sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan UU 
37 tahun 2008 di Balaikarantina LPP 
Pertanian Sumsel.  

29 Oktober 2014 Tindak lanjut kerja 
sama yang telah 
terjalin di tingkat 
pusat.   

8. Inovasi Pelayanan Publik dengan tema 
“Menuju Sumsel Gemilang” 

1 November 2014 Supporting dari 
Kesekretariatan 
Ombudsman RI 

9. Sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan UU 
37 tahun 2008 di Pemprov Sumsel 

15 November  
2014 

Kegiatan Hak 
Masyarakat akan 
informasi public 
yang dilaksanakan 
oleh PPID Sumsel.  

10. Sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan UU  16 November Tindak lanjut 
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37 tahun 2008 di Kantor Kementerian 
Agama RI Sumsel 

2014 tentang pentingnya 
sosialisasi tariff 
biaya nikah agar 
ada kepastian 
hukum di 
masyarakat.  

11. Sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan UU 
37 tahun 2008 di Pemkab Muara Enim 

16 Desember 2014 Memenuhi 
Undangan Pemkab 
Muara Enim untuk 
memberikan materi 
Pelayanan Publik 
kepada SKPD 
Pemkab Muara 
Enim.  

12. Sosialisasi UU 25 tahun 2009 dan UU 
37 tahun 2008  di Pemkot Pagar Alam  

18 Desember 2014 Public hearing 
dengan Pemkot 
Pagar Alam 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

2. Pelaksanaan Kepatuhan Kementerian. 

Pada awal Desember 2013 diumumkan hasil observasi kepatuhan terhadap 

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada instansi pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap UU No. 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemprov Sumsel kategori merah, sedangkan 

Pemkot Palembang zona hijau, hanya beberapa SKPD yang disurvey zona merah. 

Sebagai tindak lanjut penilaian kepatuhan 2013 itu, maka pada Mei-Juni diadakan 

perbaikan dan pembenahan agar Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang berada di 

zona hijau (Tindak lanjut laporan penilaian kepatuhan tersebut dilaksanakan pada 28 

Mei 2014 di Pemprov Sumsel dan 21 Juni 2014 di Pemkot Palembang).62 

                                                           
62  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
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3. Kerja Sama Antar Lembaga  

Ombudsman RI (pusat) dan Perwakilan di daerah Sumatera Selatan telah 

menjalin kerja sama dengan media cetak dan elektronik dalam rangka mendukung 

upaya penanganan laporan/pengaduan masyarakat dan pencegahan terjadinya 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  

Kerja sama Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan pada Triwulan I 

antara lain: 1. Kerjasama dengan FISIP UNSRI yang dimulai pada 4 Juni 2014. 2. 

BEM KM Unsri, 3. Harian SINDO, 4. Radio Indralaya FM 5. IPM Sumsel, 6. Sumsel 

Post, dan 7 Polda Sumsel). Kerja sama Ombudsman RI Sumsel pada triwulan II 

antara lain : (1. Pondok Pesantren al Ittifaqiah,   2. BEM KM Unsri, 3. Harian 

SINDO, 4. Radio Indralaya FM 5. IPM Sumsel, 6. Sumsel Post, LBH Palembang, dan 

7. LSM Liper Muba) 

Kerja sama Ombudsman RI Sumsel pada triwulan III antara lain : 1. 

Universitas Palcomtech,   2. BEM KM Unsri, 3. IAIN Raden Fatah Palembang, 4. 

TVRI Stasiun Palembang 5. Universitas Indo Global Mandiri, 6. Polda Sumsel, dan 7. 

Media massa di Sumsel. Kerja sama Ombudsman RI Sumsel pada triwulan IV antara 

lain : 1. Politekkes RI Palembang, 2. BEM KM Unsri, 3. UIN Raden Fatah 

Palembang, 4. Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan 5. Universitas Indo 

Global Mandiri (U-IGM), 6. Polda Sumsel, dan 7. Media massa di Sumsel.63 

 

                                                           
63  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
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4. Tindak Lanjut Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Terhadap 

Laporan Masyarakat. 

Proses penanganan laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik secara administratif 

maupun substantif. Dalam proses penanganan laporan/pengaduan, sebelum sampai 

pada kesimpulan terhadap permasalahan yang diadukan, diperlukan data pendukung 

yang diperoleh melalui kegiatan investigasi maupun pengamatan langsung terhadap 

instansi yang diduga melakukan tindakan mal-administrasi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Tindak lanjut atas laporan masyarakat berupa: permintaan klarifikasi 

kepada Terlapor, investigasi dan pemanggilan pelapor dan penyampaian 

saran/Rekomendasi kepada Terlapor dan atasannya. Pada rentang Oktober-Desember 

2014, tindak lanjut yang dilakukan sebanyak 300 kegiatan, yang juga meliputi tindak 

lanjut terhadap laporan yang diterima pada triwulan I, II dan triwulan III tahun 2014. 

Sebagaimana ditentukan dalam mekanisme penanganan laporan, bahwa laporan 

masyarakat dapat dinyatakan selesai pada setiap tahapan. Sering terjadi laporan 

masyarakat dapat selesai pada tahap klarifikasi.  

Dalam hal laporan/pengaduan masyarakat yang sudah dinyatakan selesai 

ditangani, dilakukan penutupan laporan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam 

Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 36/ORI-SK/XII/2011 

tertanggal 2 Desember 2011 tentang Tata Cara Penutupan Laporan/Pengaduan 

Masyarakat dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan/Pengaduan 
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Masyarakat oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Perwakilan Ombudsman di 

Daerah.64  

Penutupan laporan/ pengaduan dalam pemeriksaan/penyelesaian 

laporan/pengaduan masyarakat dapat dilakukan pada setiap klasifikasi penanganan/ 

penyelesaian terdiri atas65: 

i. Klasifikasi tidak memenuhi syarat formil. 

ii. Klasifikasi Pelapor mencabut laporan. 

iii. Klasifikasi tidak berwenang. 

iv. Klasifikasi Klarifikasi. 

v. Klasifikasi Investigasi. 

vi. Klasifikasi Konsiliasi atau Mediasi. 

vii. Klasifikasi Ajudikasi Khusus. 

viii. Klasifikasi Saran. 

ix. Klasifikasi Rekomendasi. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tahun 2014, laporan/pengaduan yang 

dinyatakan selesai/ditutup sebanyak 45 laporan sebagian besar adalah laporan pada 

triwulan I dan II 2014.  Tindak lanjut laporan triwulan IV rinciannya adalah sebagai 

berikut di tabel: 

 

                                                           
64  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
65 Brosur Ombudsman RI 
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Tabel 4.5 
Tindak Lanjut Ombudsman Terhadap Laporan Masyarakat 

Oktober - Desember 2014 

No Aspek Volume 
Persentase 

(%) 
1 Bukan Wewenang  1 0.75 
2  Laporan Ditutup  85 63.91 
3  Laporan telah diselesaikan  9 6.77 
4  Menunggu Data Tambahan/Lanjutan dari 

Pelapor  
6 

4.51 
5  Menunggu Tanggapan Terlapor  18 13.53 
6  Proses di Asisten (Investigasi)  10 7.52 
7  Proses di Messenger  2 1.50 
8  Tidak Memenuhi Syarat Formil  2 1.50 

Total 133 100.00 
       Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

5. Investigasi 

Investigasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan 

untuk melengkapi data pendukung dan mendalami kebenaran permasalahan yang 

disampaikan kepada Ombudsman RI Sumsel. Hasil investigasi digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam proses penanganan/ penyelesaian lebih lanjut. Pada 

triwulan IV 2014, Perwakilan Sumsel telah melakukan investigasi sebanyak 6 kali 

investigasi luar kota dan 37 kali investigasi dalam kota, berdasarkan skala prioritas, 

antara lain mengenai kasus pelayanan PDAM Tirta Betuah, Talang Kelapa, dan 

penutupan akses jalan umum oleh Aiptu Hambali. Data lengkap kegiatan investigasi, 

sebagaimana terlampir pada kolom dibawah ini66 : 

 

                                                           
66  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
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Tabel 4.6 
Kegiatan Investigasi Triwulan I Tahun 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN 
INSTANSI 

TERLAPOR 
1. Investigasi di Pelabuhan Tanjung Api-

api terkait pungli di Pelabuhan 
Tanjung Api-api, Palembang 

11 Februari 2014 UPT dan Adpel 
Pelabuhan Tanjung 
Api-api, 
Palembang 

2. Investigasi laporan terkait 
permasalahan meninggalnya 2 orang 
napi di LP Mata Merah Palembang 
pada Selasa sore 11 Februari 2014, 
Alm. Hendra alias Eeng bin Bakar (32 
th) dan Adi Kusuma alias Ujang (30 
th). Dengan asumsi awal: -kelebihan 
kapasita -bentrok antar napi-
pembiaran Sipir 

13 Februari 2014 LP Mata Merah 
Palembang   

3. Investigasi di Pelabuhan Tanjung Api-
api terkait pungli di Pelabuhan Gasing 
Banyuasin 

12 Februari 2014 UPTD Pelabuhan 
Gasing, Banyuasin 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

Tabel 4.7 
Kegiatan Investigasi Triwulan III Tahun 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN 
INSTANSI 

TERLAPOR 

1. Investigasi di Kelurahan Kedaton, 

Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait 

laporan media lurah Kedaton yang 

tidak berdinas selama 45 hari 

14 Juli 2014 Kelurahan 

Kedaton. 

2. Investigasi LM tentang penyimpangan 

prosedur pembatalan penetapan CPNS 

an Yanty Andriany 

14 Juli 2014 BKD Ogan 

Komering Ilir 

(substansi Laporan 

telah memperoleh 

penyelesaian 

sebagaimana 
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mestinya, 

Ombudsman RI 

Sumsel tidak 

menemukan lagi 

maladministrasi)  

3. Investigasi di Dishub Ogan Komering 

Ilir terkait pungli petugas Dishub OKI 

kepada sopir-sopir truk 

14 Juli 2014 Dishub Ogan 

Komering Ilir. 

4. Investigasi di Pemkab Muara Enim 

terkait proses pencadangan lahan, 

status lahan perkebunan PTPN VII di 

Desa Pinang Belarik, Ujan Mas Baru 

dan Ulak Bandung, serta proses 

pembangunan lahan Pirsus II B. 

23 Juli 2014 PTPN VII Unit 

Kelapa Sawit ( 

Sungai Lengi) 

5. Investigasi di BPMPD, BKD, 

Inspektorat, Bagian Hukum Pemkab 

Musi Banyuasin terkait laporan 1) 

Pembentukan pengurus BPD Karang 

Ringin 1, Babat Supat, dan Margo 

Mulyo yang tidak sesuai prosedur, 2) 

Kustiyah (Sekdes Margo Mulyo) yang 

tidak berdinas lebih dari 75 hari tanpa 

teguran dll dari Pemkab Muba, serta 

3) Pemberlakuan SK Bupati Muba 494 

yang tidak sesuai keputusan MA. 

15-7 Agustus 2014 BPMPD, BKD, 

Inspektorat, Bagian 

Hukum Pemkab 

Musi Banyuasin 

6. Investigasi ke Polda Sumsel terkait 

penutupan akses jalan umumoleh 

Aiptu Hambali  

28 Agustus 2014 Polresta Seberang 

Ulu 1 Palembang. 
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7. Investigasi lapangan di lokasi 

penutupan akses jalan oleh Aiptu 

Hambali 

26 Agustus 2014 Polresta Seberang 

Ulu 1 Palembang. 

8. Koordinasi dengan BPK dan BPKP 

Sumatera Selatan (laporan tentang 

audit yang dilakukan oleh BPK dan 

BPKP) 

9 September 2014 BPK dan BPKP 

Sumatera Selatan 

9. Investigasi II di BPMPD, BKD, 

Inspektorat, Bagian Hukum Pemkab 

Musi Banyuasin terkait laporan 1) 

Pembentukan pengurus BPD Karang 

Ringin 1, Babat Supat, dan Margo 

Mulyo yang tidak sesuai prosedur, 2) 

Kustiyah (Sekdes Margo Mulyo) yang 

tidak berdinas lebih dari 75 hari tanpa 

teguran dll dari Pemkab Muba, serta 

3) Pemberlakuan SK Bupati Muba 494 

yang tidak sesuai keputusan MA. 

17-19 September 

2014 

BPMPD, BKD, 

Inspektorat, Bagian 

Hukum Pemkab 

Musi Banyuasin. 

10. Pertemuan Informal dengan Ibu 

Albertina Ho (Wakil Ketua PN 

Palembang) terkait laporan 

penganuliran gugutan perdata an Ibu 

Lena Lie Kuaw.  

23 September 2014 PN Palembang 

11. Pemeriksaan surat keputusan, 

dokumen dan data di Politeknik Unsri 

terkait laporan tentang penggunaan 

dokumen tanpa hak o/Yulius Nawawi 

29 September 2014 Politeknik 

Universitas 

Sriwijaya. 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 
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Tabel 4.8 
Kegiatan Investigasi Triwulan IV Tahun 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN 
INSTANSI 

TERLAPOR 

1. Investigasi BKD Kab Ogan Komering 

Ilir terkait laporan tidak kompeten 

pembatalan CPNS an Yanty Andriani 

8 Oktober 2014 BKD OKI. 

2. Investigasi ke PU Bina Marga OKI 

terkait LM tentang penyimpangan 

prosedur pengerjasan pembuatan jalan 

penghubung dua desa (DS. Tj. Batu 

Sekayan dan Ds. Penyandingan) Kec, 

Tj. Batu, OKI.  

8 Oktober 2014 PU Bina Marga 

OKI.  

3. Monitoring Laporan ttg Mat Rodi ( 

Lurah Kedaton) yang tidak masuk 

kerja selama 1 bulan 

9 Oktober 2014 Kelurahan 

Kedaton, OKI. 

4. Investigasi pemogokan dan demo 

karyawan SP2J  

10 Oktober 2014 DPRD Kota 

Palembang 

5. Investigasi pemeriksaasn dokumen 

dan bukti hukum pembebasan lahan 

warga Pinang Belarik dan Ujan Mas 

ke PTPN 7.  

 21 Oktober 2014 PTPN 7 Unit usaha 

sawit Sule, Desa 

Penanggiran, 

Gunung Megang, 

Muara Enim. 

6. Monitoring pelaksanaan pembukaan 

akses jalan (pembukaan blokir cor 

beton) terkait tindak lanjut 

penanganan LM 

0087/LM/VII/2014/PLM   

23 Oktober 2014 Pelabuhan ketek 

Sungai Buaye, 

Jakabaring, 

Palembang. 

7. Investigasi pembebasan dan 13 November 2014 Jl. Panca Usaha, 
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penggusuran lahan warga untuk 

pembangunan gedung baru UIN 

Raden Fatah Palembang. 

Jakabaring 

Palembang.  

8. Investigasi LM 0138-0139 an. Iwan 

Setiawan terkait pungli oleh oknum 

penyidik inspektorat Banyuasin dan 

penyimpangan prosedur pencopotan 

sebagai kepala UPTD Gasing 

14 November  

2014 

Inspektorat 

Banyuasin  

9. Investigasi tarif nikah di Banyuasin 

pasca dikeluarkannya Permenag 48 

Tahun 2014 

14 November 2014 KUA Talang 

Kelapa, Pangkalan 

Balai, Banyuasin.  

10. Investigasi tarif nikah di OKU pasca 

dikeluarkannya Permenag 48 Tahun 

2014 

19 November 2014 KUA Lubuk 

Batang dan KUA 

Pagar Agung, Kab 

OKU  

11. Investigasi ke PDAM Tirta Betuah 

Banyuasin Cabang Talang Kelapa 

14 Desember 2014 PDAM Tirta 

Betuah Banyuasin 

Cabang Talang 

Kelapa 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

6. Monitoring 

Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui respon dan ketaatan 

instansi Terlapor terhadap tindak lanjut Ombudsman RI. Selain itu, monitoring juga 

dilakukan untuk monitoring pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu/ 

secara tertutup. Pada triwulan IV tahun 2014 telah dilakukan kegiatan monitoring 

sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : monitoring pelaksanaan Permenag 48 Tahun 2014 
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tentang tarif nikah dan monitoring K2 Banyuasin. Data lengkap kegiatan monitoring 

terdapat pada kolom dibawah ini67: 

Tabel 4.9 
Kegiatan Monitoring Triwulan I Tahun 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN INSTANSI TERLAPOR 

1. Monitoring kegiatan Prona  (pembuatan 
1000 sertifikat gratis) 

13 Januari 2014 Kantor Pertanahan 
Palembang 

2. Monitoring Klarifikasi/Keterangan PU 
Bina Marga Musi Rawas tentang 
Rehabilitasi Proyek Jembatan Gantung 
di Tiang Pumpung Kepungut (TPK) 
Musi Rawas 

 

22-24 Januari 
2014 

PU Bina Marga Kab 
Musi Rawas 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

Tabel 4.10 
Kegiatan Monitoring  Triwulan III Tahun 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN INSTANSI 

TERLAPOR 

1. Monitoring verifikasi/validasi ulang K2 

Banyuasin  (monitoring pelaksanaan PP 48 

tahun 2005 antara lain: CPNS yang tidak 

memenuhi persyaratan PP 48, monitoring 35 

laporan terkait honorer K2 Kab Banyuasin, 

serta temuan-temuan tentang CPNS yang 

tidak memenuhi persyaratan PP 48) 

14 Agustus 2014 Pemkab 

Banyuasin 

2. Monitoring Pelayanan Publik di Muara 

Enim terkait komitmen Pemkab Muara 

Enim untuk melaksanakan UU No 25 Tahun 

22-23 Juli 2014 Pemkab 

Muara Enim 

                                                           
67  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 



80 

 

2009 di Muara Enim (sosialisasi UU No 25 

2009 kepada seluruh SKPD Muara Enim 

dilaksanakan pada 20 Juni 2014)  

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

Tabel 4.11 
Kegiatan Monitoring  Triwulan IV Tahun 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN INSTANSI 
TERLAPOR 

3. Monitoring pelaksanaan Permenag 48 
Tahun 2014 tentang tarif biaya nikah  

13, 14, 19 
November 2014 

Kementrian 
Agama Prov. 
Sumatera 
Selatan. 

4. Monitoring tindak lanjut penanganan 
oleh Polsekta SU 1 untuk pembukaan 
akses jalan umum  

23 Oktober 2014 Kepolisian 
Sektor 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

7. Mediasi 

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan seringkali diperlukan pihak 

yang dapat membantu untuk mempertemukan antara Pelapor dengan Terlapor. Salah 

satu wewenang Ombudsman RI adalah melaksanakan mediasi kepada para pihak 

terkait untuk menyelesaikan permasalahan. Pada Triwulan IV Ombudsman RI 

Sumsel memfasilitasi pertemuan eks karyawan SP2J Transmusi dan Direktur SP2J, 

kegiatan dilaksanakan pada 28 November 2014. Data lengkap kegiatan mediasi dan 

fasilitasi terdapat pada kolom dibawah ini68 : 

 

 

                                                           
68  Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, “Laporan berkala dan Laporan Tahunan 

2014”, 2014/11/27 12.35.36 wib. 
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Tabel 4.12 
Kegiatan Mediasi Januari-Maret 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN INSTANSI 
TERLAPOR 

1.  - - - 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

Tabel 4.13 
Kegiatan Mediasi April-Juni 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN INSTANSI 

TERLAPOR 

1. Mediasi/Fasilitasi laporan 35 orang Tenaga 

Honorer K-2 Banyuasin 

27 Mei 2014 Pemkab 

Banyuasin 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

Tabel 4.14 
Kegiatan Mediasi Juli- September 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN INSTANSI 
TERLAPOR 

1. Memfasilitasi mediasi PLN OKUT/SP2J 
Tugo Mulyo dengan masayarakat Desa 
Margodadi Semendawai Suku III 

16 September 2014 PLN Rayon 
SP2J Tugu 
Mulyo 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

Tabel 4.15 

Kegiatan Mediasi Oktober- Desember 2014 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN INSTANSI 
TERLAPOR 

2.  Memfasilitasi pertemuan eks karyawan TM 
(SP2J) dan direktur SP2J  

28 November 
2014 

SP2J (BUMD) 

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, 2014/11/27 12.35.36 

8. Penegakan Integritas 

Dalam rangka peningkatan kinerja Perwakilan Ombudsman RI telah 

dilakukan, penegakan integritas di perwakilan yaitu Perwakilan Ombudsman RI 

Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Ombudsman RI (pusat).  
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9. Supervisi pelayanan publik 

Ombudsman RI melakukan kegiatan supervisi terhadap instansi 

penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui penerapan standar 

pelayanan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Kegiatan supervisi pelayanan publik dilakukan dengan memperhatikan 3 

(tiga) aspek, yaitu: 

a. Sarana Prasarana 

Supervisi dilaksanakan dengan memperhatikan adanya: 

 visi, misi, motto pelayanan; 

 sarana pengelolaan pengaduan; 

 alur pelayanan; dan 

 tarif dan lamanya waktu pelayanan. 

b. Sumber Daya Manusia 

 keterampilan dan kesopansantunan dalam pemberian pelayanan; dan  

 kerapihan dan kelengkapan berseragam (tanda pengenal). 

c. Temuan Khusus ini terkait pada  praktik pungutan liar ataupun calo. 

Pada tahun 2014 supervisi dilakukan terhadap 8 (delapan) instansi 

penyedia layanan publik. Instansi penyelenggara pelayanan publik sebagai sasaran 

supervisi, meliputi: dischedule-kan pada Oktober  2014 di Pemkab Ogan Komering 

Ulu (OKU) meliputi: 

1. Rumah Sakit Umum Daerah. 
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2. Kantor Penerbitan SIM Kepolisian Resor. 

3. Kantor UPT Samsat. 

4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

6. Pelayanan di Kantor Pertanahan. 

7. Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan. 

8. Pelayanan di Kantor Urusan Agama. 

Data dan informasi diperoleh pada kegiatan Supervisi, digunakan sebagai 

bahan seminar untuk memberikan masukan dan mendapatkan komitmen instansi 

penyelenggara pelayanan publik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

10. Zona Integritas 

Upaya turut mendorong pencegahan dan pemberantasan di lingkungan 

Kementerian/Lembaga pusat maupun daerah, Ombudsman RI berpartisipasi dalam 

pembangunan Zona Integritas pada acara Pencanangan dan Penandatanganan Piagam 

Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota.  

11. Investigasi Sistemik 

Kegiatan investigasi sistemik dilakukan pada triwulan IV/2014 adalah 

pelaksanaan Permenag 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah: belum keluarnya juknis 

Permenag tentang tarif nikah membuat ketidakpastian hukum di masyarakat, belum 

keluarnya juknis merupakan lahan subur pungutan di luar tarif yang telah ditentukan.  
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B. Faktor penghambat Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Dalam 

Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik 

Setelah menganalisa terhadap faktor-faktor penghambat Ombudsman 

Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya 

akan dijelaskan secara langsung hasil wawancara saat melakukan penelitian dan 

dokumentasi yang akan menunjang hasil pembahasan penelitian ini. Adapun dalam 

melaksanakan peran Ombudsman RI Perwakilan sumsel dalam mengawasi 

penyelenggara pelayanan publik terdapat hambatan atau kendala yang ditemui yaitu 

sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Terbatas  

Dalam menjalankan peran Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam 

mengawasi penyelenggara pelayanan publik terdapat hambatan berupa kurangnya 

personil untuk menjalankan program-program kerjanya. Dilihat berdasarkan UU yang 

ada di Ombudsman RI seharusnya memiliki jumlah asisten sebanyak lima anggota 

dengan masing-masing bidang yang disesuaikan dengan jabatan. Namun pada 

kenyataannya Ombudsman Perwakilan Sumsel hanya memiliki 2 asisten yaitu asisten 

bidang pencegahan dan asisten bidang penyelesaian laporan. Hal ini membuat asisten 

harus bekerja lebih keras seperti dengan menggabungkan tugas pada bidang-

bidangnya yang berbeda. Sehingga selain menjalankan tugas secara struktural asisten 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel juga harus menjalankan tugasnya secara 

fungsional.  
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2. Minim Anggaran Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

Selain kurangnya personil dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel juga menemukan kendala yaitu minimnya 

anggaran yang ada, sehingga tidak mencukupi program kerja yang ada di Provinsi 

Sumatera Selatan. Untuk dapat menjalankan kegiatan pengawasan pelayanan publik 

di berbagai daerah Sumatera Selatan, seperti sulitnya melakukan sosialisasi 

Ombudsman untuk pengenalan ke masyarakat di daerah pelosok sumsel, menindak 

lanjuti setiap laporan yang masuk setiap tahunya bertambah, melakukan pengawasan 

ke berbagai instansi yang menyediakan pelayanan publik.  

Minimnya anggaran membuat Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

menerapkan kebijakan penghematan dalam pelaksanaan program kerja layanan 

publik. Ombudsman RI Perwakilan Sumsel semestinya rajin mensosialisasikan 

Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan 

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik kepada masyarakat, 

agar masyarakat dapat mengetahui dan menghargai keberadaan Ombudsman RI 

Perwakilan Sumsel. Sehingga dapat membantu peran Ombudsman RI Perwakilan 

Sumsel dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.  

3. Masyarakat Kurang Pro-aktif  

Dalam implemantasinya peran Ombudsman kurang mendapat antusiasme 

oleh masyarakat. Sehingga masyarakat belum berperan aktif dalam memberdayakan 

dan mendukung tugas dan kebijakan pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman. 
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Hal ini dapat dilihat melalui jumlah laporan yang diajukan ke Ombudsman 

Perwakilan Sumsel ada 164 laporan dalam tahun 2014.  

Berarti secara tidak langsung menyatakan bahwa partisipasi masyarakat 

Sumsel mengenai pegawasan pelayanan publik masih kurang. Meskipun kinerja 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel tidak terikat pada pengaduan masyarakat saja, 

akan tetapi kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sumsel akan lebih optimal jika ada 

pengawasan langsung dari masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan sebuah gagasan 

baru yang dapat mengoptimalkan kedudukan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

dengan memberdayakan seluruh masyarakat Sumsel agar dapat berperan secara aktif 

dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap pelayanan publik.  

4. Pemerintah Kurang Mematuhi Rekomendasi Ombudsman 

Belum tercapainya kesamaan pemahaman atas peran penting isntitusi 

Ombudsman sebagai mitra instansi pemerintah dan peradilan dalam rangka 

pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Terlebih lagi sifat Rekomendasi 

Komisi yang tidak mengikat secara hukum dan tanpa sanksi dalam hal instansi 

terlapor tidak mau mematuhinya. Hal ini menimbulkan keengganan dipihak terlapor 

untuk memberikan tanggapan kepada surat-surat Komisi yang berarti permintaan 

klarifikasi maupun rekomendasi.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 
 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa terhadap data dalam penelitian yang berjudul 

“Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

Dalam Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik”, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan Sumsel telah berjalan sebagaimana yang 

diatur oleh Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia dan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam 

mengawasi penyelenggara pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia telah 

menjalankan fungsi dan perannya seperti yang telah diatur oleh pemerintah pusat.  

Namun yang perlu diperhatikan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel bahwa 

masih banyak masyarakat Sumsel yang masih belum mengenal lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia baik dari segi namanya, tugas, dan fungsi Ombudsman Republik 

Indonesia. Terlihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakat yang terkait dengan 

pelayanan publik hanya ada 164 laporan di tahun 2014. Dengan ini kenyataannya 

masyarakat yang mengalami kasus yang terkait dengan pelayanan publik masih ada 

yang tidak tahu akan melapor kepada pihak mana yang bisa di minta 

pertanggungjawaban atas pelayanan publik yang kurang efektif.  

Dengan jumlah penduduk Sumsel berdasarkan Data Agregat 

Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) mencapai 8.528.719 jiwa. Tidak sebanding 
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dengan jumlah laporan pengaduan masyarakat dari setiap tahunnya, seperti tahun 

2013 jumlah laporan pengaduan masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Sumsel yang 

terkait dengan pelayanan publik terdapat 38 laporan dan 2014 sebanyak 164 laporan. 

Berdasarkan data tersebut Ombudsman RI Perwakilan Sumsel untuk bekerja lebih 

optimal lagi dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik.  

Dari segi infrastruktur untuk mendukung peran Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Sumsel dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik 

telah dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas seperti alat tulis kantor, komputer, wifi, mobil, 

telepon,faximile dan website. Walaupun penempatan gedung Ombudsman RI 

Perwakilan Sumsel yang belum menetap sementara waktu harus berpindah-pindah, 

tetapi tidak menghalangi Ombudsman RI Perwakilan sumsel dalam menjalankan 

peran dan fungsi mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Mengenai 

Suprastruktur Ombudsman RI yaitu hukum bagi kejelasan akhir dari kerja 

Ombudsman yang tidak ada, sehingga tidak membuat penyelenggara pelayanan 

publik tidak menemukan titik jera.  

Faktor yang menjadi penghambat Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 

dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik diantaranya sumber daya manusia 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel yang sangat terbatas, sehingga untuk 

menjalankan program-program kerjanya cukup terkendala. Selain kurangnya personil 

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel juga menemukan kendala yaitu minimnya 

anggaran. Kemudian masyarakat yang kurang pro-aktif dalam memberdayakan dan 
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mendukung program kerja Ombudsman RI Perwakilan Sumsel. Terakhir, pemerintah 

yang kurang mematuhi rekomendasi dari Ombudsman RI Perwakilan Sumsel.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan. 

Pada kesempatan ini, peneliti menyarankan kepada Ombudsman RI Perwakilan 

Sumsel beberapa hal berikut ini: 

1. Meningkatkan kinerja Pengawasan terhadap instansi pelayanan publik agar 

melayani masyarakat dan memberikan pelayanan seutuhnya, sehingga 

masyarakat terpenuhi hak-hak sebagai makhluk sosial. Tidak memandang 

siapa orang itu? Dari mana asalnya? Kaya atau miskin? Semua itu bukan 

hal-hal yang membatasi dalam melayani masyarakat.  

2. Perbaikan Operasional baik dari segi Infrastruktur ataupun Supratruktur 

yang ada di Ombudsman RI Perwakilan Sumsel untuk mencapai tujuan 

organisasi menjalankan perannya dalam mengawasi penyelenggara 

pelayanan publik, sehingga tidak ada masalah untuk melaksanakan 

tugasnya. 

3. Ketika menangani laporan mal-administrasi dari masyarakat hendaknya 

Ombudsman menindaklanjuti dengan tuntas hingga terdapat penyelesaian 

dari kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Apabila masyarakat 

kurang puas dengan hasil penyelesaian laporan, maka Ombudsman wajib 

untuk melakukan klarifikasi tahap selanjutnya sampai menemukan titik 

temu antara pelapor dan terlapor. Kemudian tidak menunda-nunda waktu 
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penyelesaian laporan yang disampaikan masyarakat agar masyarakat 

merasa puas akan hasil laporan ke Ombudsman. 

4. Memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat yaitu lebih mengayaomi 

kedatangan masyarakat yang melaporkan pengaduan maladministrasi ke 

Ombudsman dengan sopan, ramah tamah dan baik, sesuai dengan isi dari 

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.   

5. Seharusnya Ombudsman RI (Pusat) juga melakukan pengawasan yang 

ketat terhadap Ombudsman RI Perwakilan Sumsel mengenai kinerja yang 

dilakukan dan mengenai masalah anggaran yang dipergunakan. Agar 

Ombudsman Perwakilan selalu menjalankan fungsi dan tugasnya 

sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Ombudsman. 

Minimal dalam setiap tahun Ombudsman RI (pusat) sering melakukan 

pengawasan.  

6. Untuk lebih diperjelas hukum Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan 

penyelesaian. Sehingga masyarakat menemukan kepuasan tersendiri dalam 

melaporkan tindakan mal-administrasi.  
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