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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu lembaga negara di 

Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelengaraan 

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan 

Pemerintah. Lembaga ini juga mempunyai kewenanangan mengawasi 

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 yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.1 

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mewujudkan pelayanan publik 

prima yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dan berkeadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Mulai banyaknya tuntutan masyarakat di Indonesia 

mengenai kondisi pelayanan publik yang masih rendah kualitasnya yang 

membuat masih banyak masalah pelayanan publik yang belum terselesaikan 

dilihat dari berbagai pengaduan Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi 

dan nepotisme yang terjadi, dengan ini pemerintah mulai menyadari akan 

perlunya lembaga Ombudsman untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih 

dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good govermance. 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
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publik.
2
 Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi 

penting pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi 

tersebut merupakan aktualisasi riil atau nyata kontrak sosial yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat dalam konteks hubungan Principal-Agent. 

Sebagai pelaksana kontrak sosial yang digariskan sebelumnya, 

Pemerintah justru menimbulkan banyak masalah bagi publik yang menjadi 

kliennya. Sangat masuk akal jika Pemerintah kemudian mendapat berbagai 

stigma negatif. Hal itu dapat dilacak dari banyaknya keluhan yang 

dilontarkan masyarakat berkaitan dengan buruknya kinerja pelayanan publik.  

Dari data dua tahun terakhir mengenai laporan penyelenggaraan 

pelayanan publik yang dicatat pada Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Riau dapat diketahui bahwa Maladministrasi yang paling 

banyak terjadi adalah di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan 

pertanahan. Berbagai bentuk keluhan pelayanan publik, masih terus saja 

terjadi. Dari berbelitnya birokrasi, pelayanan tidak maksimal, hingga praktik 

pungutan liar. Itu masih menjadi musuh bersama bermasyarakat dalam hak 

pemenuhannya sebagai warga negara.
3
  

Bentuk dari Maladministarsi yaitu merupakan perilaku atau perbuatan 

melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk 

tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian 

atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang 

menimbulkan kerugian materiil dan/atau in-materiil bagi masyarakat dan 

orang perseorangan. 

Untuk terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 

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

nepotisme. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat 

tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggaraan Negara dan 
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pemerintahan yang baik, untuk mencapai mutu pelayanan yang baik dalam 

penyelenggaraan pemerintah yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan 

publik diperlukan keberadaan lembaga pengawasan eksternal disamping 

lembaga pengawas internal yang secara efektif akan lebih mampu dan lebih 

terbuka dalam mengontrol tugas penyelenggara Negara dan pemerintahan.  

Dengan di bentuknya Ombudsman Republik Indonesia bertujuan 

membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam 

melaksanakan pemberantasan Maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi, 

nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar 

memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan.  

Komunikasi merupakan salah satu aktivitas dasar dalam umat manusia. 

Dengan berkomunikasi manusia dapat berhubungan satu sama lain baik dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah, di kampus, di tempat kerja dan dalam 

masyarakat atau dimana manusia berada, melalui komunikasi juga manusia 

dapat menyampaikan apa yang ada dalam benaknya dan melalui komunikasi 

seseorang tidak akan terasing dari lingkungan sekitarnya. Dengan komunikasi 

kita dapat meminimalisir konflik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik 

itu konflik antar individu, antar kelompok maupun konflik antar organisasi. 

Model komunikasi dimaksudkan untuk menggambarkan secara 

sederhana mengenai proses komunikasi sehingga lebih mudah dipahami. 

Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasikan, menggambarkan atau 

mengategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. 

Model dapat dikatakan sempurna, jika ia mampu memperlihatkan semua 

aspek-aspek yang mendukung terjadinya sebuah proses seperti melakukan 

spesifikasi dan menunjukkan kaitan antara satu komponen dengan komponen 

lainnya dalam suatu proses serta keberadaannya dapat ditunjukkan secara 

nyata.
4
 

Berdasarkan ketentuan pasal 4 point b dan c Undang-Undang nomor 37 

tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dijelaskan bahwa tujuan 
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Ombudsman adalah mendorong penyelenggaraan Negara dan pemerintahan 

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

dan nepotisme. Ombudsman juga berperan dalam pembantuan meningkatkan 

mutu pelayanan negara disegala bidang agar setiap warga negara dan 

penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang makin 

baik namun dalam kenyataan yang terlihat, bahwa seiring dengan berjalannya 

waktu yang sudah hampir tujuh belas tahun sejak Ombudsman didirikan 

pertama kali, masyarakat tidak begitu memahami dan merasakan tentang 

peranan Ombudsman itu sendiri, sehingga lembaga Ombudsman terkesan 

berjalan di tempat.  

Didalam menjalankan pengawasan pelayanan publik tersebut, 

diperlukan komunikasi yang mampu menjembatani antara Ombudsman 

Republik Indonesia dengan pihak penyeleggara dan masyarakat yang terlibat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk itu diperlukan model 

komunikasi. Model komunikasi sangat penting menurut Wiseman dan 

Barker
5
, karena model berfungsi untuk melukiskan proses komunikasi, 

menunjukkan hubungan visual, membantu dalam menemukan dan 

memperbaiki kemacetan komunikasi. Model mampu menjelaskan fenomena 

yang ada dengan memasukkan unsur-unsur penting dari semua fenomena 

komunikasi yang dijalankan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan memilih judul: “Model Komunikasi Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Melakukan Pengawasan 

Pelayanan Publik”. 

 

B.  Penegasan Istilah  

1. Model Komunikasi 

Model Komunikasi yang Penulis maksudkan pada kajian penelitian ini 

adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang 
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memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen 

lainnya.6 

2. Ombudsman Republik Indonesia 

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman 

adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara Negara dan pemerintahan 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 yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau 

anggran pendapatan dan belanja daerah.
7
  

3. Pengawasan 

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang 

merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin 

bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah 

terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakikat 

pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya 

penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan 

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas 

organisasi.
8
 

4. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau  
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pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelengara pelayanan publik.
9
 

C.   Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini penulis mengambil pokok permasalahan yaitu 

“Bagaimana Model Komunikasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Riau dalam Melakukan Pengawasan Pelayanan Publik?”. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Model Komunikasi 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam 

Melakukan Pengawasan Pelayanan Publik. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Teoritis 

1. Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan 

pengetahuan khususnya mengenai Model Komunikasi Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Melakukan 

Pengawasan Pelayanan Publik. 

2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi khalayak terutama mahasiswa Ilmu Komunikasi. 

b. Praktis  

1. Untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir perkuliahan guna 

memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu 

Komunikasi di UIN SUSKA Riau 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi kepada 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 

mengenai Model Komunikasi Ombudsman Republik Indonesia 
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Perwakilan Provinsi Riau dalam Melakukan Pengawasan Pelayanan 

Publik. 

 

E.  Sistematika Penulisan  

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Dalam Bab ini berisikan tentang latar belakang, penegasan 

istilah, rumusan masalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan  

BAB II  :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

  Bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan 

kerangka pikir. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

  Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknis analisis 

data. 

BAB VI  :  GAMBARAN UMUM LEMBAGA  

  Bab ini membahas tentang gambaran umum tempat penelitian 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.  

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI  : PENUTUP  

Merupakan penutup dari pembahasan bab-bab sebelumnya 

dan mengemukakan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 


