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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan serta 

pembahasan dan uraian yang telah disajikan dan dianalisa maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dengan adanya model komunikasi yang telah penulis 

uraikan dan jelaskan pada bab sebelumnya maka model komunikasi 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan 

pengawasan pelayanan publik dengan mengunakan model komunikasi Harold 

Lasswell dan teori pengawasan dapat disimpulkan terdapat Kepala dan 

seluruh Assisten Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau 

sebagai komunikator dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. 

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau terbagi dari tiga 

tim yaitu Tim PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan), tim pemeriksaan, 

dan tim pencegahan. Semua tim bertugas menjadi komunikator dalam 

menerima laporan masyarakat terkait dugaan Maladministrasi dan upaya 

pencegahan Maladministrasi dalam melakukan pengawasan pelayanna publik. 

Pesan yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan 

penyelenggara, pelaksanan dan masyarakat yang menjadi sasaran pengawasan 

pelayanan publik serta dengan menyebarkan pesan melalui saluran media. 

Adapun media yang digunakan dalam Model komunikasi bermedia langsung 

tersebut dilakukan secara tatap muka antara penyelenggara dan masyarakat 

yang diperantarai oleh komunikator,  Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Riau sebagai komunikator yang berperan dalam 

menyampaikan pesan secara langsung dalam mengawasi jalannya proses 

penyelenggaran pelayanan publik. dan mengunakan media massa seperti 

koran dan berita online, media sosial seperti Instagram dan Facebook, dan 

yang terakhir adalah media yang bersifat audio visual seperti Televisi dan 

Radio. Dengan mengunakan banyak media tersebut penyelengara, pelaksanan 
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dan masyarakat bisa mengetahu informasi yang diberikan tentang 

pengawasan pelayanan publik. 

Dengan demikian model komunikasi tersebut dapat dikatakan sebagai 

model komunikasi bermedia, baik secara langsung maupun melalui perantara. 

Dengan tujuan agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh  

penyelenggara dan masyarakat. Adanya banyak media yang digunakan dalam 

melakukan pengawasan pelayanan publik menjadi feedback dalam model 

komunikasi ini. 

Dari banyaknya berbagai laporan pengaduan dugaan Maladministrasi 

yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Riau, dan penyelenggara pelayanan publik yang telah 

melakuakan perbaikan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan publik yang ada sebagai bentuk perbaikan dari sistem kajian dan 

uji kepatuhan untuk melakukan penilaian dan evaluasi mengenai kinerja yang 

telah di lakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Riau. Dengan mengunakan teori pengawasan untuk mengukur, menilai dan 

mengevaluasi setiap tugas yang telah dilaksankan oleh Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Riau agar tercapainya tujuan yang hendak 

dicapai.Semua yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik 

oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau untuk 

terciptanya pelayanan publik prima dan berkualitas.  
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B. Saran  

Hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan pengawasan pelayanan publik Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Riau seharusnya melibatkan penyelenggara 

pelayanan publik dan kepada DPR dan DPRD untuk sama-sama dalam 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Seharusnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 

sebagai komunikator harus memiliki keterampil dalam berkomunikasi, 

kaya ide, dan penuh daya kreativitas dalam melakukan pengawasan 

pelayanan publik agar mudah beradaptasi dan dapat dipercayai dengan 

lingkungan dimana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Riau menyampaikan pesan. 

3. Dalam penggunaan media seharusnya Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Riau banyak menggunakan media lokal agar 

informasi yang diberikan kepada masyarakat yang berada di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau bisa tersampaikan secara luas.  

4.  Bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam 

melakukan pengawasan pelayanan publik Untuk sasaran dengan 

masyarakat yang berada di Kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang kurang 

paham akan teknologi dan kurang mengerti dengan jaringan internet 

seharusnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 

lebih memperbanyak sosialisasi tatap muka dengan tim pencegahan agar 

bisa melakukan berbagai kegiatan di setiap Kabupaten/Kota yang ada di 

Provinsi Riau agar pengawasan pelayanan publik bisa merata hingga 

masyarakat dan penyelenggara yang berada di setiap Kabupaten/Kota yang 

ada di Provinsi Riau dapat mengetahui dan merasakan peranan 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan dapat 

bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 


