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ABSTRACT 

THE ROLE OF OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

REPRESENTATIVE OF THE RIAU PROVINCE IN THE COMPLETION 

OF POL.EMIK OWNERSHIP OF LAND RIGHTS IN PEKANBARU CITY 

 

AGUS SUPRIYADI  

This research was conducted at the Republic of Indonesia Ombudsman institution 

Representative of Riau Province JlDiponegoro No 44 A, Pekanbaru. This study 

aims to determine the Role of the Representative Ombudsman of the Riau 

Province in resolving the Polemic on Ownership of Land Rights as well as any 

obstacles faced by the Republic of Indonesia Ombudsman Representative body of 

the Riau Province. Key Informants A total of 5 people, 1 Head of the Ombudsman, 

and 4 Assistant Ombudsmen. This type of research is descriptive qualitative, the 

research carried out to analyze and describe in detail about the indicators, for the 

method of data analysis used is a qualitative analysis of reasoning indicators 

studied qualitatively in the form of expenditures or information obtained from 

research informants. With this method the authors describe and describe the facts 

in the field which are then associated with relevant theories that produce 

conclusions from the research conducted.The results showed that the 

Ombudsman's role in completing reports of complaints of ownership of land 

rights was not yet optimal. Due to various obstacles such as land ownership 

issues, land measurements are not commensurate, and incomplete land 

registration maps. 
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ABSTRAK 

PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN 

PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN POL.EMIK KEPEMILIKAN 

HAK ATAS TANAH DI KOTA PEKANBARU 

AGUS SUPRIYADI 

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Riau  Jl Diponegoro No 44 A, Pekanbaru. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Peranan Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau 

dalam  melakukan penyelesaian Polemik Kepemilikan Hak atas Tanah serta 

kendala apa saja di hadapi lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Riau. Key Informan Sebanyak 5 orang, 1 orang Kepala Ombudsman, 

dan  4 orang asisten Ombudsman. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisa dan menggambarkan secara 

detail tentang indikator-indikator, untuk metode analisa data yang dipakai adalah 

analisa kualitatif  yaitu menalarkan indikator yang diteliti  secara kualitatif 

berupa pengeluaran-pengeluaran atau informasi yang didapat dari informan 

peneliti. Dengan metode ini penulis memaparkan  dan menguraikan fakta 

dilapangan yang kemudian dikaitkan  dengan teori-teori yang relevan yang 

menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa peranan Ombudsman dalam penyelesain laporan pengaduan 

kepemilikan hak atas tanah belumlah Efektif  Dikarenakan adanya berbagai 

kendala seperti masalah kepemilikan surat tanah, pengukuran tanah tidak 

sepadan, serta  peta pendaftaran tanah yang belum lengkap. 

Kata Kunci : Peranan, Polemik Kepemilikan Hak atas Tanah, Ombudsman 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Lahirnya ombudsman  diIndonesia berawal pada masa pemerintahan 

Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 akibat adanya tekanan masyarakat 

yang menghendaki terjadinya perubahan menuju pemerintahan yang transparan, 

bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ombudsman adalah 

lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggaraan Negara maupun 

pemerintah, termasuk memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik 

yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

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

Ombudsman bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

yang mengandung azas kebenaran, keadilan, non diskriminatif, tidak memihak, 

transparansi, keseimbangan dan kerahasiaan. 

 . Untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara yang bersih merupakan 

cikal bakal didirikannya komisi ombudsman, hal ini tertuang dalam keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman 

Nasional yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta 
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mereka untuk melakukan pengawasan menjamin penyelenggaraan Negara yang 

jujur, bersih, trasnparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 Ombudsman sebagai lembaga independen yang bersifat mengawasi 

diharapkan tetap pada komitmen awal pembentukanya yaitu memberi dorongan 

agar pekerja publik mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimanapun 

ombudsman sebagai institusi pengawasan tetap berjalan ditempatnya agar 

penyelenggaraan negara yang memperoleh dorongan ombudsman segera berjalan 

cepat menuju ke arah pemerintahan yang lebih baik. 

  Peranan ombudsman adalah untuk melindungi masyarakat terhadap 

pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, kesalahan, kelainan, keputusan 

yang tidak fair dan mal administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas 

administrasi publik dan membuat tindakan-tindakan pemerintah lebih terbuka

 dan pemerintah   serta   pegawainya   lebih akuntabel terhadap anggota 

masyarakat. 

1. Pelanggaran Hak 

Pelanggaran hak adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 

termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau 

kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan 

atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 

undang-undang. 
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2. Penyalahgunaan Wewenang 

Penyalahgunaan wewenang ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan 

kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan 

pribadi,kelompok atau golongan. 

3. Kesalahan 

Menurut Simons Kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu 

pada orang yang melakukan perbuatan dan adanya hubungan antara 

keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. 

4. Kelainan 

Kelaianan disini adalah  dimana dalam memberikan sesuatu mengalami 

perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh. 

5. Keputusan yang tidak fair 

Keputusan yang tidak fair adalah suatu tindakan yang diambil oleh 

seseorang secara sepihak tanpa melihat suatu keadaan yang terjadi ke 

depanya. 

6. Mal Administrasi 

Eklund & Wimelius (2008) menyatakan bahwa maladministrasi birokrasi 

akibat tidak jelas sasaran yang ingin dicapai , tidak ada indikator didalam 

mengukur prestasi pelayanan, melakukan beberapa pekerjaan sekaligus 

tanpa berpegang kepada prinsip keutamaan. 

Fungsi  Ombudsman  Republik Indonesia berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 

2000, yaitu sebagai berikut : 
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1. Memberdayakan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan 

pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan Negara yang jujur, 

bersih, transparan, dan bebas KKN. 

2. Menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan

 publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan. 

3. Memberdayakan pengawasan oleh masyarakat merupakan implementasi 

demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar 

penyalahgunaan kekuasaan, wewenag, atau jabatan oleh aparatur Negara 

dapat diminimalisasi. 

4. Dalam penyelenggaraan Negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan 

memberikan peleyanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota 

masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan 

keadilan dan kesejahteraan. 

5. Lembaga ombudsman merupakan suatu komisi pengawasan yang bersifat 

mandiri dan berdiri sendiri lepas dari campur tangan lembaga kenegaraan 

lainya.   

 Tugas ombudsman berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2008 

Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu : 

1. Menerima   laporan   atas   dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. 
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3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 

ombudsman. 

4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

5. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan 

dan perseorangan.  

6. Membangun jaringan kerja. 

7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman, dijelaskan bahwa salah satu peranan ombudsman adalah mendorong 

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, 

terbuka, bersih serta bebas KKN. Ombudsman juga berperan dalam membantu 

meningkatkan mutu pelayanan Negara disegala bidang agar setiap warga 

Negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang 

makin baik. (Sumber : UU RI NO 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia). 

 Selanjutnya Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas 

sekali.Permukaan bumi merupakan tempat bermukim manusia disamping sebagai 

sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah. Hak milik atas tanah dalam 

UUPA Pasal 20 yaitu, Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh 
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yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Hak 

milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

 Oleh karena  itu persoalan tanah perlu ditata dan dibuatkan perencanaan 

dengan hati-hati dan penuh kearifan. Didalam sistem hukum nasional demikian 

halnya dengan hukum tanah, maka harus sejalan dengan konstitusi yang berlaku 

dinegara kita yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pasal 33 Ayat (3) yang menegaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya, yang penguasaanya di tugaskan kepada Negara 

Reppublik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesarnya-besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

 Berhubungan dengan hal tersebut diatas, makin lama makin terasa perlu 

adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.Untuk mendapatkan 

jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu 

mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi 

sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat hak 

atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam 

pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA dan pasal 32 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 10 

tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang kini telah di cabut dan ditegaskan 

kembali dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

 Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik  dan data 

yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan 
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rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya  dan hak milik atas tanah satuan rumah susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya.  

 Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik.Kekuatan sertifikat 

merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang setifikat sebagai alat bukti 

yang sah/sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan 

sebaliknya. (Sumber : UUPA No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar 

Pokok Agraria Presiden Republik Indoneisa). 

 Berdasarkan hal tersebut, adapun observasi ataupun pengamatan yang 

dilakukan peneliti di kantor ombudsman perwakilan provinsi riau terkait polemik 

kepemilikan hak atas tanah, bahwa ombudsman adalah benar lembaga 

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh 

BUMN, BUMD, BHMN, SERTA BUMS dan lain sebagainya. Ombudsman 

bertugas lebih kepada penyelesaian pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat 

atas dugaan maladministrasi, dan berdasarkan Tanya jawab peneliti bahwa ada 

permasalahan  pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat ialah dibidang 

pertanahan terkait polemik kepemilikan hak atas tanah yang masuk pada 

ombudsman perwakilan riau.  Selain melakukan penyelesaian laporan pengaduan 

dibidang pertanahan, Ombudsman juga melaukan penyeesaian laporan atau 

pelanggaran hak seperti pengaduan daalm peayanan pendidikan, pengaduan 

pelayanan E-KTP dan jenis pengaduan pelayanan lain sebagainya.  
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 Berikut data laporan pengaduan masyarakat terkait polemik kepemilikan 

hak atas tanah dikota pekanbaru yang masuk pada kantor ombudsman republik 

Indonesia perwakilan provinsi riau : 

Tabel 1.1 Data Laporan Pengaduan  

Terkait Permasalahan Kepemilikan Hak atas Tanah 

 Periode Tahun 2017. 2018, 2019. 

No Klarifikasi Pelapor 2017 

Jumlah 

2018 

Jumlah 

2019 

Jumlah 

1. Tumpang Tindih 

Antara SHM dan 

SKGR 

1 5 2 

2. Adanya saling 

mengklaim lahan 

tanah guna untuk 

Bangunan 

2 2 1 

3. Menuntut lahan yang 

merupakan miliknya 

sebagai Hak Guna 

Usaha 

1 3 3 

4. Penjualan Tanah yang 

merupakan Hak Pakai 
2 1 2 
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5. Pemberian Hak Guna 

Bangunan Di atas 

Tanah Hak Milik 

2 2 1 

6. Sengketa Penguasaan 

Tanah Antara 

Pemegang Hak Guna 

Usaha 

1 1 1 

7. Sengketa penguasaan 

Tanah Hak Guna 

untuk Bangunan 

1 2 1 

8. Sengketa Tanah Hak 

Milik dengan 

Perusahaan 

1 2 1 

9.  Tumpang tindih antara 

penguasaan hak milik 

dengan hak bangunan 

1 1 2 

10.  Penggunaan lahan 

Hak Milik Guna 

Untuk Bangunan 

1 1 4 

11. Penguasaan Tanah 

Hak Milik Guna 

Menjadi Hak Pakai 

1 2 1 
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12. SUrat Hak Milik 

dengan Surat Hak 

Milik 

4 6 9 

Jumlah 

18 28 28 

  Sumber : Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Riau 2017,  

   2018, 2019 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas menjelaskan tentang laporan pengaduan 

masyarakat di bidang pertanahan yang dilaporkan kepada Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Riau peridoe 2017, 2018, dan 2019 terkait polemic 

kepemilikan hak atas tanah. Pada periode tahun 2017 jumlah laporan pertanahan 

berjumlah 18, Kemudian periode 2018 berjumlah 28 laporan, Selanjutnya periode 

2019 berjumlah 28 laporan. 

 Berdasarakan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PERANAN OMBUDSMAN  REPUBLIK 

INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN 

POLEMIK KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAHDI KOTA 

PEKANBARU”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Riau Dalam Penyelesaian Polemik Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota 

Pekanbaru?  

b. Apa saja kendala ombudsman Dalam Penyelesaian Polemik Kepemilikan 

Hak atas Tanah di Kota Pekanbaru?  

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk Menganalisis Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Riau  Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 

Kota  Pekanbaru 

b. Untuk menganalisis hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan mengawasi 

penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengembangan Ilmu 

Pengetahuan. 

b. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam 

pengambilan oleh Eksekutif. 

c. dapat digunakan bagi peneliti lain sebagai masukan untuk peneltian 

selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan masalah penelitian secara umum 

yang disajikan secara ringkas dan padat yang menggambarkan isi 

skripsi dengan tepat yang meliputi : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan alur 

logika atau penalaran, defenisi konsep dan defenisi operasional. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab menggambarkan secara ringkas mengenai 

lokasi/tempat dan masa/waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode 

analisa data. 

BAB IV   : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi 

penelitian secara umum yang meliputi sejarah terbentuknya 

Ombudsman sampai kepada Azas Ombudsman Republik 

Indonesia. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menyajikan hasi dari penelitian dan pembahasan 

peranan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau dalam 
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penyelesaian polemik kepemilikan hak atas tanah di Kota 

Pekanbarudalam perspektif konsep pertanahan di Indonesia. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran-saran 

dari pembahasan yang peneliti lakukan.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Peranan 

  Menurut Soerjoo Soekanto (2002: 243), peranan merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya 

maka ia menjalankan suatu peranan. 

Menurut Soerjoo Soekanto, peranan mencakup tiga hal, yaitu: 

a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. pearanan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

2.2 Teori  Pengawasan 

 Menurut S.P Siagian (2004: 125), Pengawasan adalah proses pengamatan 

dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjalin agar semua pekerjaan 

yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sedangkan menurut Landri didalam buku Husaini Usman (2001: 504), 

Pengawasan adalah suatu suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah 

pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana semula. 
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 Selanjutnya Henry Fayol dalam M.Manullang (2008: 173), mengatakan 

bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan yang 

dilakukan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 

 Menurut Aman Hakum Nasution (2006: 14), Pengawasan adalah mengatur 

dan membetulkan kegiatan-kegiatan bawahan untik menjamin sesuianya kegiatan 

dengan rencana menyengkut pelaksanaan dengan sasaran-sasaran dan rencana-

rencana, menunjukan penyimpangan-penyimpangan negatif yang ada, dan 

mengambill tindakan pembetulan untuk penyimpangan itu, membantu menjamin 

terlaksananya rencana-rencana. 

 Selain itu menurut Leslie W. Rue (2010: 9), Controlling adalah mengukur 

pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-

penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. 

Sedangkan Manullang (2006: 177), menjelaskan pengawasan adalah dilakukan 

oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini 

disebut juga pengawasan vertical atau formal Karena yang melakukan 

pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. 

 Menurut Husaini Usman (2011: 531), Pengendalian (Pengawasan) atau 

Controlling adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengendalian ialah, 

proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atau pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. 

 Menurut George R. Terry (2003: 166), pengendalian ialah suatu usaha 

untuk meneliti kegiatan yang telah ada dan akan dilaksanakan. Pengendalian 
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berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-

orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Menurut Douglas S. Sherwin 

(2006: 525), mengatakan bahwa pengendalian adalah tindakan yang 

menyesuaikan operasi dengan standar yang sudah ditentukan, dan dasarnya adalah 

informasi yang dimiliki oleh para manajer. 

 Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, pengwasan sangat penting 

dalam organisasi.Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi 

manajemen lainya, terutama dengan perencanaan. Pengawasan tidak akan dapat 

dilaksanakan tanpa kegiatan dan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai 

secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Begitu 

pula dengan fungsi pengorganisasian dan pegerakan sebagai unsure manajemen, 

maka pengawasan berusaha meluruskan dan mengkoreksi segala aktivitas-

aktivitas dilapangan supaya benar-benar  mengarah pada usaha tercapainya tujuan 

yang diinginkan. 

 Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat penulis tarik 

kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan 

agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 

sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya 

atau tidak. 

2.3 Fungsi Pengawasan 

 Menurut Sule dan Saefullah (2005: 317), mengemukakan fungsi 

pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan 
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agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk 

kedalam fungsi pengwasan adalah identifikasi berbagai factor yang menghambat 

sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar 

tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan 

diperlukan utnuk memastikan apa yang telah direncakan dan dikoordinasikan 

berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan semestinya maka 

fungsi pengawsan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang 

berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang elah diencanakan. Dari pengetian 

diatas dapat diambil kesimpulan manfaat pengawsan adalah: 

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan 

wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. 

3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak 

terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan 

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan 

 Selanjutnya menurut T. Hani Handoko (2003: 26), fungsi pengawasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan strandar pelaksanaan 

2. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkanya dengan standar yang 

telah ditetapkan 
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3. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang 

dari standar. 

 Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, mengatakan bahwa 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara  dan penuduk atas barang dn jasa, dan atau pelayanan 

administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

2.4 Teknik Pengawasan 

 Menurut Manullang (dalam Winardi, 2000;244) teknik pengawasan 

terbagi dalam empat cara pengupulan fakta yaitu peninjauan pribadi, interview 

atau lisan, laporan tertulis, serta laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang 

bersifat istimewa, sedangkan Siagian (2008;15) membagi dalam dua macam 

teknik, yaitu pengawasan langung dan pengawasan tidak langsung. Berikut 

penjelasan untuk teknik-teknik tersebut. 

a. Pengawasan Langsung 

 Menurut Siagian (2008;115) yang dimaksud dengan pengawasan 

langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan 

terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahanya. Dalam 

inspeksi langsung dapat dengna peninjauan pribadi yaitu mengawasi 

dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilhat sendiri 

pekerjaan.Cara ini mengandung kelemahan, menimbulkan kesan kepada 

bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat sekali. 

b. Pengawasan Tidak Langung 
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 Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah 

pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan 

yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2008;115). Laporan ini 

biasa berbentuk lisan dan tertulis. 

 Selain bentuk laporan diatas, pengawasan masih mempunyai satu 

teknik lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat 

khusus.Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang 

menunjukan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. 

 Dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan tidak akan dapat 

berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja.adalah 

bijaksana apabila pemimpin organisasi menggabungkan teknik 

pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi 

pengawasan itu. 

2.5 Konsep Pertanahan di Indonesia 

 Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, 

manusia hidup serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia 

selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hamper semua kegiatan 

manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan 

tanah.Bahkan sebagian masyrakat, tanah dianggap sebagai sesuatu yang sacral, 

karena disana terdapat symbol status sosial yang dimiliknya.Karena tanah 

merupakan sumber kebutuhan dalam hidup untuk bercocok tanam atau pertanian, 

serta untuk membangun fasilitas umum dalam rangka memenihu tuntutan 

terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan. 
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 Untuk mencapai cita-cita negara diatas, maka bi bidang agrarian perlu 

adanya suatu rencana mengenai peruntukan, penguasaan dan persediaan bumi, air 

dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. UUD 

1945 dalam pasal 33 ayat (33) menyatakan bahwa “bumi, air, ruang angkasa, 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.Dari ketentuan 

dasar ini, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan 

utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya. 

 Dengan demikian mengigat arti pentingnya tanah bagi keberlangsungan 

hidup masyarakat, maka diperlukan peratutan yang lengkap dala hal penggunaan, 

pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Maka dibuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara 

sebagai organisasi seluruh rakyat. 

 Dalam rangka menjamin  kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, 

UUPA telah menggariskan adanyakeharusan untuk melaksanakan pendaftaran 

tanah diseluruh Indonesia. Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah sebagai 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara ataupun pemerintah secara terus 

menerus dan diatur, berupa pengumpulan data keterangan atau data tertentu yang 

ada diwilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan  dan penyajian bagi 
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kepentingan rakyat dalam memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan 

termasuk bukti dan pemeliharaanya. 

 Dengan diselenggarakannya pedanftrana tanah, maka pihak-pihak yang 

bersengketa dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum atas 

dari pada tanah yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya.Sebagaimana 

diamanatkan pasal 19 UUPA. Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan 

umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu: 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah disekuruh wilayah republik Indonesia menurut-ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah. 

b. Pendaftaran ha-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang sah. 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraanya, menurut pertimbangan menteri agrarian. 

4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran tanah termasuk dalam ayat 2 diatas, dengan ketentuan bahwa 

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 

tersebut. 
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 Ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 UUPA tersebut merupakan ketentuan 

yang dijalankan kepala pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah 

diseluruh Indonesia.Yang sekaligus juga merupakan hukum bagi pelaksana 

pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh jaminan kepastian hukum berkenaan 

dengan hak atas tanah. 

2.6 Pengertian Pendaftaran Tanah 

 Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh 

negara atau pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan 

keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada disuatu 

wilayah.Pengolahan, penyimpanan dan penyajianya bag kepentingan rakyat, 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, 

termasuk penertiban tanda bukti dan pemeliharaanya. 

 Denga dikeluarkanya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang 

pendaftaran tanah, maka dihrapkan terjaminlah kepastian hukum hak-hak atas 

tanah ini. Pasal 19 ayat 1 UUPA telah menentukan bahwa untuk menjamin 

kepstian oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik 

Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Apapun 

ketentuan yang dimaksud oleh pasal 19 ayat 1 UUPA itu adalah peraturan 

pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengatur tentang pendaftaran tanah. 

 Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, penyelenggaraan pendaftaran 

tanah mengadakan : 

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. 

b. Pendaftran hak-hak atas tanah dan peralihanya. 
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c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

 Ketentuan pasal 19 UUPA diatas ditujukan kepada pemerintah untuk 

mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah negara 

republik Indonesia. Rengkaian pasal diatas ditujukan kepada pemeganh hak-hak 

atas tanah, baik itu hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan dan atau 

hak pakai dan hak pengelolaan untuk wajib mendaftarkan hak yang dipegangnya 

tu berdasarkan ketentuan peraturan pemernitah Nomor 10 Tahun 1961 dalam 

rangka menuju kepastian hukum hak-hak atas tanah. 

 Dari uraian diatas menjadi terang kepada kita bahwa kegiatan pendaftaran 

tanah itu adalah kewajiban yang  harus dilaksankan oleh pemerintah secara terus-

menerus dalam rangka menginevtarisasikan data-data berkenaan dengan hak-hak 

atas tanah menurut UUPA dn peraturan pemerintah tahun 1961, sedangkan 

pendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan  oleh si 

pemegang tanah yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terus-menerus setiap 

ada peralihan hak atas tanah tersebut. 

 Demikian pentingnya data-data tersebut, maka data-data itu diperolehnya 

dengan cara yang seksama oleh petugas pendaftaran tanah, baik data-data yang 

menyangkut objek hak atas tanahataupun data-data yang menyangkutobjek hak 

atas tanahnya. 
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 Adapun Jenis-jenis Hak atas Tanah yang tertuang pada pada pasal 17   

Rancangan UU Republik Indonesia Tentang Pertanahan : 

1. Hak Milik 

 Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat  dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah. 

2. Hak Guna Usaha 

 Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yan 

dikuasai langsung oleh  negara, dalam jangka waktu. 

3. Hak Guna Bangunan 

 Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 

jangka waktu paling lama 30 tahun. 

4. Hak Pakai 

 Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau hasil daru 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, 

yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberianya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentua-ketentuan Undang-undang. 
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2.7 Asas-asas Pendaftaran Tanah 

a. Asas sederhana : dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokonya maupun 

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

b. Asas aman : dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah 

perlu dielenggarakan secara cermat dan teliti. 

c. Asas terjangkau : dimaksudkan keterjangkauanbagi pihak-pihak yang 

memerlukan dalam pengurusan tanah. 

d. Asas mutakhir : dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaanya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. 

e. Asas terbuka : dimaksudkan menuntut dipeliharanya pendaftaran tanah 

secara terus-menerus  dan berkesinambungan, sehingga data yang 

tersimpan sesuai dengan kenyataan dilapangan. 

2.8 Maksud dan Tujuan Pendaftaran Tanah 

 UUPA yang mulai berlaku pada tanggal 24 september 1960 ini meminta 

perhatian dari pada setiap golongan masyarakat dinegara kita bukan hanya karena 

ia merupakan suatu peraturan yang baru, tetapi lebih-lebih karena undang-undang 

ini bebar-benar memuat hal-hal yang merupakan perubhan revolusioner dan 

drastic dari pada stelsel hukum agrarian yang berlaku hingga kini dinegara ini.  

 Dalam UUPA akan kita temukan beberapa pasal-pasal yang telah 

meletakkan dasar hukum untuk wajib daftar hak-hak atas tanah, yakni pasal 19, 

23, 32 dan 38 UUPA serat peraturan pelaksanaanya yaitu peraturan Menteri 
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Agraria Nomor 1 Tahun 1961 tentang pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan 

pasal 1. 

 Pasal 19 UUPA menyebutkan adanya keharusan bagi pemerintah untuk 

mengatur persoalan tentang pendaftaran tanah ini. Pasal 19 UUPA ini ditujukan 

kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajiban pokok dari pendaftaran 

tanah tersebut sedangkan pasal 23, 32, dan 38 UUPA serta pasal 1 Peraturann 

Menteri Agraria tahun 1966 adalah pasal-pasal yang ditujukan kepada masing-

masing pemega hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai 

serta pengelolaan untuk wajib mendaftrkan hak-hak atas tanah yang dipegangnya 

itu selaras dengan cita-cita kepastian hukum yang dikehendaki pembuat UUPA. 

 Apakah sebabnya dengan di daftarkan hak atas tanah yang bersangkutan 

akan membawa kepastian hukum. Tentunat dengan hal ini, dengan dilakukan 

pendaftaran tanah atas hak-hak tersebut akan membawa akibat diberikanya surat 

tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sertifikat tanah kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak 

atas tanah yang dipegangya itu. 

 Disinilah letak hubungan antara maksud dan tujuan pendaftaran tanah 

dengan maksud dan tujuan pembuat UUPA yaitu menuju cita-cita adanya 

kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh 

sebagian besar rakyat asli. 

 Atas dasar hal diatas, maka tujuan pendaftaran tanah itu adalah : 

a. Penyediaan data-data penggunaan tanah untuk pemerintah ataupun untuk 

masyarakat. 
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b. Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. 

- Kepastian hukum atas objek bidang tanahnya, yaitu letak bidang, letak 

bata-batas luasnya. 

- Kepastian hukum atas objek haknya, yaitu siapa menjadi pemiliknya. 

- Kepastian huku ats jeis hak tanahnya. 

Kepastian objek dan subjek hak sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum 

mengenai hak-hak atas tanah, sehingga oleh pemerintah dikebanyakan negara 

diselenggarakan suatu sistem ketebukaan atau pengumuman mengenai hak atas 

tanah. 

2.9  Pandangan Islam Tentang Kepemilikan Hak atas Tanah 

 Betapa pentingnya persoalan agraria dalam islam, tercermin dari kerasnya 

nada Rasulullah SAW saat menyoroti orang-orang yang melakukan perampasan 

lahan secara aniaya terhadap tanah orang lain dengan cara yang bathil: 

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda: 

ِض َمْن أََخذَ ِشْبًرا ِمَن األَرْ  يَقُولصلى هللا عليه وسلم-َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد قَاَل َسِمْعُت النَّبِىَّ 

قُهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن  َسْبعِ أََرِضينظُْلًما فَإِنَّهُ يَُطوَّ . 

“Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada 

hari Kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis. 

(HR: Bukhari Muslim). 

Selanjutnya hadis riwayat  
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 ِ  و َحدَّثَنِي ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب َحدَّثَنَا َجِريٌر َعْن سَُهْيٍل َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ََل يَ  أُْخذُ أََحدٌ ِشْبًرا ِمْن اأْلَْرِض بِغَْيِر َصلَّى ّللاَّ قَهُ    ُ إِلَى َسْبعِ أََرِضيَن َحق ِِه إَِلَّ طَوَّ ّللاَّ

 يَْوَم اْلِقيَاَمةِ 

“Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, 

melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat 

kelak. [HR:  Muslim No.3024] 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Pada  dasarnya penelitian terdahulu dibawah ini merupakan sebagai bahan 

rujukan penelitian yang dilakukan. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Judul Persamaan Perbedaan  

1. Indri 

Handayani, 

2017 

Penyelesaian 

hukum tumpang 

tindih 

kepemilikan 

tanah (studi 

putusan 

mahkamah agung 

Nomor 221 

PK/PDT/2014) 

Pada peneltian ini sama-

sama meniliti 

penyelesaian hak milik 

atas tanah  

 

Pada penelitian Indri 

Handayani meneliti 

tentang Penyelesaian 

hukum tumpang tindih 

kepemilikan tanah 

(studi putusan 

mahkamah agung 

Nomor 221 

PK/PDT/2014), 
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sedangkan penelitian 

penliti tentang peranan  

2.  Hj. Suryani 

Mursalim, 

Muhammad 

Akbal, Tika 

Nurjannah, 

2016 

Universitas 

Negeri 

Makassar 

Penyelesaian 

sengketa 

sertifikat ganda 

hak atas tanah 

(studi kasus pada 

pengadilan tinggi 

usaha negara 

Makassar) 

Pada peneltian ini sama-

sama meniliti 

penyelesaian hak milik 

atas tanah 

Pada penelitian Hj. 

Suryani Mursalim, 

Muhammad Akbal, 

Tika Nurjannah tentang 

Penyelesaian sengketa 

sertifikat ganda hak atas 

tanah (studi kasus pada 

pengadilan tinggi usaha 

negara Makassar), 

sedangkan penelitian 

penliti tentang peranan 

3. Ardiles 

Eric 

Panget, 

2013  

Penyelesaian hak 

atas tanah yang 

memiliki 

sertifikat ganda 

Pada peneltian ini sama-

sama meniliti 

penyelesaian hak milik 

atas tanah 

 

Pada penelitian Ardiles 

Eric Panget 

tentangPenyelesaian 

hak atas tanah yang 

memiliki sertifikat 

ganda, sedangkan 

penelitian peneliti 

tentang peranan 
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2.11 Defenisi Konsep 

 Adapun defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 

2. Hak Milik adalah hak untuk dapat menikmati kegunaan kebendaan secara 

leluasa dan untuk dapat berbuat bebas atas kebendaan itu dengan 

kedaulatan sepenuhnya, dengan tidak bertentangan dengan UU, Ketertiban 

umum dan tidak mengganggu hak orang lain 

3. Tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas 

mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang 

membantu kehidupan semua mahluk hidup yang ada di bumi. 

4. Polemik adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan 

secara terbuka dalam media massa. 

5. Penyelesaian adalah proses yang dilakukan dalam pemberesan atau 

pemecahan terhadap suatu masalah yang dilakukan. 
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2.12 Konsep Operasional 

Tabel 2.2 Konsep Operasional  Pada Penelitian ini adalah : 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Undang-Undang 

Republik Indonesia  

Nomor 37 Tahun 2008 

Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 

1. Menerima Laporan 

 

2. Pemeriksaan Substansi 

 

 

 

 

3. Menindaklanjuti 

Laporan 

 

 

4. Melakukan Investigasi 

 

 

 

 

 

 

5. Melakukan Koordinasi 

dan membangun 

jaringan kerja 

 

6. Melakukanupaya 

pencegahan 

maladministrasi 

a. Identitas pelapor 

b. Memuat uraian peristiwa 

a. Tidak berwenang 

melanjutkan pemeriksaan, 

atau 

b. Berwenang melanjutkan 

pemeriksaan. 

a. Meliht dokumen asli 

b. Meminta salinan dokumen 

yang berkaitan dengan 

pemeriksaan. 

a. Wajib berpedoman pada 

prinsip independen, non-

diskriminasi, tidak memihak 

dan tidak memungut biaya. 

b. Wajib mendengarkan dan 

mepertimbangkan pandapat 

para pihak. 

a. Melakukan kerjasama antar 

lembaga negara, 

pemerintahan dan 

perseorangan. 

a. Pencegahan maladministrasi 

dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Sumber : Undang-undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia 
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2.13 Kerangka Berpikir 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang                       

Ombudsman Republik Indonesia 

   

 

Pendaftaran 

Kepemilikan  Hak atas  Tanah 

Ombudsman Republik 

Indonesia 

Perwakilan Provinsi Riau 

1. Menerima Laporan 

2. Pemeriksaan Substansi 

3. Menindak Lanjuti 

Laporan 

4. Melakukan Investigasi 

5. Melakukan Koordinasi  

dan membangun 

jaringan kerja 

6. Melakukan upaya 

pencegahan 

maladministrasi 

 

Penyelesaian Polemik 

di Luar Pengadilan 

 

Penyelesaian Polemik 

Kepemilikan Tanah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menggambarkan masalah penelitian. 

3.2 Lokasi  dan waktu Penelitian 

 Dalam penelitian ini dilakukan pada lembaga Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, yang beralamatkan di jalan Diponegoro No. 

44, Suka Mulia, Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28116. Alasan memilih lokasi 

penelitian di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau adalah 

dikarenakan adanya permasalahan pengaduan pelayanan publik dibidang 

pertanahan di Kota Pekanbaru.lembaga ini merupakan lembaga pengawas yang 

diamanahkan Undang-undang  No 37 Tahun 2008.Sedangkan waktu penelitian ini 

selama kurang lebih dua bulan, dimulai dari bulan September 2019 sampai dengan 

bulan Maret 2020. 

3.3 Sumber Data 

 Adapun yang menjadi sumber data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis data yaitu: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu data dari 

hasil wawancara dan daftar pertanyaan yang diberikan kepada narasumber 

yang mengetahui fenomena yang ingin diketahui. 
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Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai 

instansi terkait dibidang pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik 

lembaga ombudsman republik Indonesia perwakilan provinsi riau yang turun 

dilapangan yang diambil sebagai sampel dan kemudian data ini dianalisis dan 

masyarakat sebagai key informan. 

2 Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh untuk melengkapi data 

primer yang diambil melalui studi dokumen dari instansi yang bersangkutan, 

dan data tersebut meliputi data tentang jumlah data penyelnggaraan pelayanan 

publik dan data-data lain yang berhubungan dan mendukung penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi diartikan “Sebagai pengamatan dan pencatatan serta 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. 

2. Wawancara. Di lakukan terhadap responden dengan angket sebagai 

panduan. Wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Lembaga 

Instansia terkait mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. 

3.  Dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 

bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang 

menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, 

gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen 

elektronik (rekaman).  
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3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

 Menurut Nurul Zuriah (2009:16), populasi adalah seuruh data yang menjadi 

perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi, 

populasi berhubungan dengan data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan 

sama dengan banyaknya manusia.  

 Responden penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel 

dalam sebuah penelitian. 

 Key informan  adalah seseorang yang mengetahui informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian dan yang bersangkutan harus mempunyaibanyak 

pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, dalam Fitrahdani. 2013:23). 

3.5.2 Sampel 

 Menurut Suharsimi Arikunto (Dalam buku Nurul Zuriah :2009:122) 

Sampling (sampel) didefenisikan sebagai “pemilihan sejumlah subjek penelitian 

sebagai wakil dari populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi 

dimaksud”. 

Tabel 3.1 Informan Penelitian  

No Key Informan Jabatan  Keterangan 

1 Ahmad Fitri, SE Kepala Ombudsman Kepala 

Ombudsman 

2 Dasuki, S.Sos Asisten Ombudsman Pencegahan 

3 Bambang Pratama, S.H Asisten Ombudsman Penyelesaian 

Laporan 
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4 Zsa Zsa Bangun Pratama, S.H Asisten Ombudsman Penyelesaian 

Laporan 

5 Tami Linasari, SH, M.Kn Asisten Ombudsman Penerimaan 

dan 

pemeriksaan 

laoran 

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Pewakilan Provinsi Riau 2019 

 Dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa adapun informan penelitian 

berjumlah 5 orang dari ombudsman republik Indonesia perwakilan provinsi riau. 

3.6 Metode Analisa Data 

 Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa 

kulitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh sugiono (2005:60). Berikut ini 

adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data : 

a. Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting.Data yang sudah direduksi, dapat 

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi 

akan difokuskan pada pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 



 

38 
 

b. Penyajian Data 

 Penyajian data dalam penelitian kulitatif adalah dengn teks bersifat 

deskriptif..informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam reks 

dengan sebaik mungkin, tanpa ada penambahan  yang tidak disesuaikan 

dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk menyajikan data yang 

telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya 

dilapangan. 

c. Penarikan Kesimpulan  

 Setelah semua data dapat bekenaan dengan pelaksanaan 

pengawasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna.Data 

yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka 

pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna 

memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Sejarah Terbentuknya Ombudsman 

 Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh 

BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi 

tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Ombudsman RI adalah lembaga 

negara independen yang menerima dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat 

yang menjadi korban kesalahan administrasi publik, misalnya keputusan-

keputusan atau tindakan pejabat publik yang menyimpang, sewenang-wenangnya 

melanggar ketentuan, penyalahgunaan kekuasaan , keterlambatan yang tidak perlu 

atau pelanggaran keputusan. 

 Ombudsman sangat erat kaitanya dengan proses dan rangkaian pelayanan 

publik. Sedangkan pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.Pelayanan ini diperuntukan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan adminstratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayana publik.Ruang lingkup pelayanan publik adalah pengadaan dan 

penyaluran barang publik, penyediaan jasa publik, pelayana administrative 

bersumber dari APBN/APBD yang pelaksanaanya merupakan misi negara. 
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 Kata ombudsman sendiri berasal dari Skandinavia, sring diartikan sebagai 

wakil sah dari seseorang.Lembaga semacam ini pernah di praktekan di Cina 

sekitar 2000 tahun lalu selama Dinasti Han dan di Korea pada era dinasti 

Chosen.Menjembatani penyelesaian masalah kerajaan dan rakyatnya.Pada tahun 

1809 lembaga ini yang semula berupa informasi berubah menjadi lembaga formal 

di Swedia (Justitie Ombudsman). Lembaga Parliementary Ombudsman 

(FoketingitestOmbudsman) yang lebih modern, menjadi state auxiliary body 

mulai didirikan di Denmark tahun 1955 dan kemudian di New Zealand pada tahun 

1962. (Sumber : Peranan Ombudsman dalam Pemeberantasan dan Pencegahan 

Korupsi Serta Pemerintahan yang Baik). 

 Untuk Indonesia lembaga Ombudsman menjadi suatu lembaga yang penting 

mulai masa reformasi 21 mei 1998 menggamanatkan perubahan kehidupan 

bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, yaitu kehidupan yang didasarkan pada 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokrasi dalam rangka 

meningktkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi 

seluruh warga negara Indonesia. 

4.2 Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Riau yang beralamat Jl. Diponegoro Nomor 44 A, 

Pekanbaru 28116 Telp/Fax (0761) 848948. 

4.3 Visi dan Misi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

 Visi dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Riau adalah mewujudkan pelayanan publik yang mensejahterakan dan berkeadilan 
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bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Provinsi Riau. Adapun misi untuk 

mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi 

serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

2. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan agra lebih efektif dan 

efesien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi dan nepotisme. 

3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan 

supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan. 

4.4 Prinsip-prinsip Dasar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

 Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

selalu mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip yang dianutnya sehingga menjadi 

jati diri yang melekat bagi setiap anggotanya. Tujuh prinsip-prinsip atau falsafah 

tersebut yaitu : 

1. Saling menghargai. Melayani secara prima dengan prinsip-prinsip 

kesopanan dan saling menghargai sebagai sebuah derajat. 

2. Keteladan. Menjadi teladan dan pelopor dalam prinsip keterbukaan, 

kesederajatan, tidak memihak, serta pelopor dalam pembaharuan dan 

selalu konsisten dalam keputusan. 

3. Kesetaraan. Mempelopori adanya kesetaraan dan selalu membuka akses 

bagi setiap orang tanpa memandang ras, termasuk juga tidak memandang 

dari segi fisik, jenis kelamin, umur maupun status perkawinan. 
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4. Pemberdayaan Masyarakat. mendorong dan membantu masyarakat yang 

menggunakan sarana publik dalam mencari pemecahan bagi setiap 

masalahnya. 

5. Pembelajaran yang berkesinambungan. Menjadi pelopor dan pendorong 

dalam hal pembelajaran yang berkesinambungan bagi setiap staf, 

pemerintah dan masyarakat. 

6. Kerjasama. Selalu menggunakan prinsip-prinsip kerjasama, empati, dan niat 

baik dalam setiap tugas. 

7. Kerjasama tim. Mengkobinasikan perbedaan latar belakang dan pengalaman 

dalam mencapai satu tujuan dan komitmen untuk sukses. 

4.5 Dasar Hukum Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia. 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara 

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi 

Ombudsman Nasional. 

6. Undang-undang Nomor 25 Tanggal 20 November Tahun 2000 Tentang 

Program Pembangunan Nasional perintah untuk membuat UU tentang 

Ombudsman. 
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7. TAM MPR Nomor VIII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 Tentang 

perintah untuk membuat UU Tentang Ombudsman, Tentang rekomendasi 

arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

8. Tahun 2002 DPR mengambil keputusan untuk membuat/mengajukan RUU 

tentang Ombudsman sebagai usul inisiatif DPR. 

4.6 Tujuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

 Tujuan lembaga Ombudsman Provinsi Riau sejalan dengan lembaga 

Ombudsman Republik Inodenesia secara utuh. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, tujuan 

Ombudsman secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis,dan pemerintahan yang adil 

dan sejahtera penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif, 

efesien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari KKN. 

2. Menigkatkan mutu pelayanan disegala bidang agar warga memperoleh 

keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan. 

3. Membantu menciptakan dan meningkatkan pemberantasan dari pencegahan 

praktek-praktek maladministrasi, diskrimisasi, dan KKN. 

4. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan 

supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 

5.  
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5.7 Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

Gambar 4.1 
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Pembagian Tugas Tim Keasistenan 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 

Gambar 4.2 
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Pemeriksaan Laporan 

Keasistenan  

- Bambang 

Pratama, S.H 

Penerimaan dan Verifikasi 

Laporan 

Keasistenan 

- M. Chairul Umam, 

S.I.P, M.Si 

Anggota 

- Tami Linasari, S.H, 

M.Kn 

- Habibie, S.H 
- Tim Partisipasi 
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dan Sosialisasi 

 

- Tim 

Komunikasi, 

Informasi, dan 

Publikasi 

 

- Tim Kajian 

Kebijakan 

Publik 

 

- Tim Survei 

Kepatuhan 

Tim 1 

- Zsa Zsa Bangun Pratama, S.H 

(koordinator) 

- Wahyuni, S.H.I (anggota) 

- M. Chairul Umam,  S.I.P, 

M.Si (anggota) 

Tim 2 

- Deny Rendra, S.I.P, M.Si 

(koordinator) 

- Melani Sofi Tania, S.I.kom 

(anggota) 

- Tami Linasari, S.H, M.Kn 

(anggota) 

- Dasuki, S.Sos (anggota) 

Tim 3 

- Habibie, S.H (koordinator) 

- Ricki Musliadi, S.H, M.H 

(anggota) 

- Bambang Pratama, S.H 

(anggota) 
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 Struktur organisasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau terdiri dari 1 

orang kepala perwakila serta dibantu oleh 9 orang asisten Omudsman.Jika dilihat 

dari sturktur organisasi ini masih sangat efektif dibandingkan dengan ruang 

lingkup kerja ombudsman itu sendiri. Seharusnya masih ada satu bidang lagi yang 

harus dijalankan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau yaitu bidang 

Pengawasan, akan tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia bidang 

tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Hal ini terjadi dikarenakan 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau baru berdiri/terbentuk sejak tahun 2012 

sehingga masih minimnya jumlah SDM di kantor tersebut. 

4.8 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman 

 Tugas Ombudsman menurut pasal 7 UU No. 37 Tahun 2008 : 

1. Menerima laporan dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. 

2. Melakukan pemeriksaan laporan. 

3. Menindaklanjuti laporan. 

4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (Own Motion Investigation) 

5. Melakukan Investigasi/kerjasama dengan lembaga negar /lembaga 

pemerintah/lembaga kemasyarakatan / perseorangan. 

6. Membangun jaringan kerja. 

7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 
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 Kewenangan Ombudsman terkait dengan laporan menurut pasal 8 UU No. 

37 Tahun 2008. 

1. Meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan laporan. 

2. Memeriksa dokumen terkait. 

3. Meminta klarifikasi, salinan, copy atau dokumen lain pada instansi 

penyelenggara negara. 

4. Melakukan pemanggilan. 

5. Melakukan mediasi, konsiliasi atas permintaan para pihak. 

6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, ganti rugi, dan 

/rehabilitasi. 

7. Mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi. 

 Kewenangan Ombudsman terkait dengan lembaga negara menurut pasal 8 

Ayat (2) No. 37 Tahun 2008. 

1. Memberi saran kepada presiden, pimpinan penyelenggara negara, kepala 

daerah guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/ pelayanan 

publik. 

2. Member saran kepada DPR. Presiden, DPRD, Kepala Daerah agar 

terhadap Undang-undang dan Peraturan Perundangan dilakukan perubahan 

untuk mencegah maladministrasi. 

 Eksistensi ORI berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau: 

1. Pemberian eksklusifitas terhadap ombudsman (pasal 46). 
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2. Penambahan kewenangan ombudsman untuk menyelesaikan laporan 

masyarakat melaluli mediasi para pihak (pasal 8 ayat (1) huruf e). 

3. Pemberian kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke objek 

pelayanan publik yang dilaporkan tanpa permeritahuan terdahulu 

 (pasal 34). 

4. Pemberian dua macam hak eksklusif kepada ombudsman dalam 

menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya yaitu hak imunitas dan 

upaya pemanggilan paksa (pasal 31). 

5. Kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi ORI (pasal 38). 

6. Kewenangan melakukan konsiliasi dan mediasi (pasal 8). 

 Berdasarkan landasan hukum diatas, tugas Ombudsman secara 

umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Menrima laporan dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan 

publik. 

2. Melakukan pemeriksaan laporan. 

3. Menindaklanjuti laporan. 

4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. 

5. Melakukan koordinasi/kerjasama dengan lembaga negara/ lembaga 

pemerinthan/ lembaga kemasyarakatan/ perseorangan. 

6. Membangun jaringan kerja. 

7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 
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4.9 Azas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

1. Keputusan : dalam menjalankan tugasnya Ombudsman tidak terpaku pada 

aturan hukum normative belaka, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai 

yang berkembang dalam masyarakat. 

2. Keadilan : setiap tindakan dari Ombudsman harus mencerminkan keadilan 

bagi setiap pihak yang laporanya sedang ditangani oleh Ombudsman. 

3. Non Diskriminasi : dalam memberikan pelayanan, Ombudsman tidak 

boleh menggunakan prasangka ras, etnik, agama, keyakinan, politik, dan 

lain-lain. 

4. Tidak memihak : dalam mengambil pertimbangan dan menggunakan 

kewenangan Ombudsman harus bersikap ditenggah dan memperlakukan 

para pihak setara. 

5. Akuntabilitas : setiap aktivitas yang dilakukan oleh Ombudsman dapat 

dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku. 

6. Keseimbangan : dalam menangani laporan dan menjalankan 

kewenanganya harus pada posisi seimbang antara pihak-pihak 

berkepentingan. 

7. Keterbukaan : dalam menjalankan tugasnya tidak menutup infomasiyang 

seharusnya menurut ketentuan dapat dilakukan publikasi. 

8. Kerahasiaan : dalam menjalankan tugasnya Ombudsman tetap menjaga 

kerahasiaan informasi yang didapat dari berbagai pihak yang tidak ada 

hubunganya dengan penanganan laporan. 
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4.10 Kriteria Laporan Ombudsman 

Kriteria Laporan Ombudsman yang ditangani Ombudsman adalah sebagai berikut: 

1. Identitas pelapor harus jelas (Ombudsman tidak melayani surat kaleng). 

2. Substansi yang dilaporkan merupakan kewenangan ombudsman. 

3. Laporan disertai data kronologis yang jelas dan sistematis. 

4. Tidak harus menggunakan bahasa hukum, cukup bahasa yang sederhana. 

Laporan yang tidak ditindaklanjuti ombudsman adalah sebagai berikut: 

1. Jika identitas pelapor tidak lengkap. 

2. Laporan tidak disertai alasan yang mendasar. 

3. Tidak mendapat kuasa dari korban. 

4. Kasus yang dilaporkan dan dalam pemeriksaan dipengadilan atau 

instansi yang berwenang. 

5. Kasus yang dilaporkan sudah diselesaikan oleh instansi yang 

berwenang. 

6. Pelapor sudah terlebih dahulu menyampaikan keluhan atau dilaporkn 

kepada isntansi yang berwenang. 

7. Peristiwa tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan 

sudah lewat 2 tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang 

yang bersangkutn terjadi. 

Pemeriksaan yang dapat dihentikan ombudsman apabila: 

1. Substansi yang dilaporkan merupakan kebijakan umum pemerintah. 

2. Perilaku dan keputusan aparat telah sesuai ketentuan yang berlaku. 
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3. Masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai prosedur 

administrasi yang berlaku. 

4. Masalah yang dilaporkan sedang diperkisa dipengadilan, dalam 

proses banding atau kakasi di pengadilan yang lebih tinggi. 

5. Tercepainya penyelesaian dengan cara mediasi. 

6. Pelapor meninggal dunia atau mencabut laporanya. 

4.11 Alur Penyelesaian Laporan 

 Sesuai dengang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, laporan 

pengaduan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Memuat nama lengkap, tempat dan tangal lahir, status perkwaninan, 

pekerjaan, dan alamat lengkap pelapor. 

2. Memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilporkan secara 

rinci. 

3. Sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak terlapor atau 

atasanya, tetap laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana 

mestinya. 

 Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan. 

Selain itu, laporan akan di tangani ombudsman jika peristiwa, tindakan, atau 

keputusan yang dikeluhkan akan dilaporkan belum lewat 2 tahun sejak peristiwa, 

tindakan, atau keputusan yang yang bersangkutan terjadi. Dalam keadaan tertentu, 

penyampaian laporan dapat dikuasakan kepada piak lain. Tata cara pemeriksaan 

dan penyelesaian laporan adalah sebagai berikut: 
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1. Ombudsman memeriksa laporan sesuai dengan aspek yang telah 

ditentukan. 

2. Dalam hal laporan terdapat kekurangan, ombudsman memeberitahukan 

secara tertulis kepada pelapor untuk melengkapi laporan. 

3. Pelapor dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal 

pelapot menerima pemberitahuan dari ombudsman  harus melengkapi 

berkas laporan. 

4. Dalam hal laporan tidak dilengkapi dalam waktu yang telah 

ditentukan, pelapor dianggap mencabut laporanya. 

5. Dalam hal berkas laporan dinyatakan lengkap, ombudsman segera 

melakukan pemeriksaan susbstanstuif. 

6. Berdasarkan hasl pemeriksaan susbstantif, ombudsman dapat 

menetapkan bahwa ombudsman todak berwenang melanjutkan 

pemeriksaan atau berwenang melanjutkan pemeriksaan. 

Dalam hal ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemerinksaan, 

ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada pelapor dalam waktu paling 

lambat 7 hari terhitung sejak tanggal hasil pemerikssaan ditandatangani oleh 

kepala ombudsman. Pemberitahuna dapat memuat saran kepada pelapor untuk 

menyampaikan laporan kepada instansi lain yang berwenang. 

Dalam hal ombudsman berwenang malanjutkan pemerinksaan, 

ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat: 

1. Memanggil secara tertulis terlapor, saksi, ahli, dan atau penerjemah 

untuk dimintai keterangan. 
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2. Meminta penjelasan secara tertulis kepada terlapor. 

3. Melakukan pemeriksaan lapangan. 

 Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat 

melihatdokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan 

pemeriksaan.Dalam memeriksa laporan, ombudsman wajib berpedoman pada 

prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut 

biaya.Selain prinsip tersebut, ombudsman wajib mendegarkan dan 

mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah pelapor dalam 

menyampaikan penjelasanya.Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan wajib 

menjaga kerahasiaan, kecuali demi kepentingan umum.Kewajiban menjaga 

kerahasiaan tidak gugur setelah ombudsman berhenti atau diberhentikan dari 

jabatanya. 

 Dalam hal terlapor dan saksi jika telah dipanggl 3 kali berturut-turut tidak 

memenihu panggilan dengan alasan yang sah, ombudsman dapat memninta 

bantuan kepolisian negara republik Indonesia untuk menghadirkan yang 

besangkutan secara paksa.Ombudsman dapat memerintahkan kepada saksi, ahli, 

dan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian 

dalam menjalankan tugasnya. 

 Dala hal ombudsman meminta penjelasan secara tertulis kepada terlapor, 

terlapor harus memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu paling lambat 

14 haru terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan.. 
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1. Apabila dalam waktu 14 hari terlapor tidak member penjelasan secara 

tertulis, ombudsman untuk kedua kalinya meminta penjelasan secara 

tertulis kepada teralpor. 

2. Apabila permintaan penjelasan secara tertulis dalam waktu paling lamabt 14 

hari tidak di penuhi, terlapor dianggap tidak menggunakan hak untuk 

menjawab. 

Dalam melaksanakan pemeriksaan laporan, ombudsman dapat melakukan 

pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan pemeriksaan 

ombudsman dapat berupa: 

1. Menolak Laporan 

Ombudsman menolak Laporan dalam hal: 

1. Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara 

lisan maupun tulisan kepada pihak yang dilaporkan. 

2. Substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan 

pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan 

Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. 

3. Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang 

dilaporkan dan menurut ombudsman proses penyelesaianya masih 

dalam tanggung jawab yang patut. 

4. Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan. 

5. Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang ombudsman. 
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6. Substasni yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan 

konsiliasi oleh ombudsman berdasarkan kesepakatan para pihak. 

7. Tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi. 

Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor 

dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terhitung tanggal hasil pemeriksaan 

ditandatangani oleh kepala ombudsman. 

2. Menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi 

Ombudsman menerima laporan dan memberikan rekomendasi dalam hal 

ditemukan Maladministrasi. Rekomendasi memuat sekurang-kurangnya: 

a. Uraian tentang laporan yang disampaikan kepada ombudsman. 

b. Uraian tentang hasil pemeriksaan. 

c. Kesimpulan dan pendapat ombudsman mengenai hal-hal yang perlu 

dilaksanakan terlapor dan atasan laporan. 

 Rekomendasi disampaikan kepada pelapor, terlapor, dan atasan terlapor 

dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani oleh 

kepala ombudsman. Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan 

rekomendasi  ombudsman. Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada 

ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukanya disertai 

hasil pemeriksaanya dalam waktu paling lambat 69 hari terhitung sejak tanggal 

diterimanya rekomendasi.Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan 

atau melakukan pemerksaan laporan untuk memastikan pelaksaan rekomendasi. 

Dalam hal terlapor dan atasan terlapor  tidak melaksanakan rekomendasi atau 

hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat 
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diterima leh ombudsman, maka ombudsman  dapat mempublikasikan atasan 

terlapor yang tidak melaksanakan rekomndasi dan menyampaikan laporan kepada 

Dewan Perwakilan Rakya dan Presiden. 

 Terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan dikeani sanksi 

administrasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kepala, wakil 

kepala dan anggota ombudsman dilarang turut serta memriksa suatu laporan atau 

informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan 

dirinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian 

laporandiatur dengan  peraturan Ombudsman. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

   Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari studi “Peranan Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Polemik 

Kepemilikan Hak atas Tanah” sebagai berikut: 

1. Peranan ombudsman dalam penyelesaian laporan pengaduan dibidang 

pertanahan belum maksimal. Dikarenakan banyaknya laporan pengaduan 

dibidang pertanahan yang dilaporkan ke ombudsman oleh masyarakat. pada 

periode 2017 jumlah laporan pertanahan yang masuk berjumlah 18 laporan 

yang belum selesai 1 laporan, kemudian 2018 jumlah laporan 28 yang belum 

terselesaikan 1 laporan, selanjutnya periode 2019 berjumlah 28 laporan yang 

belum terselesaikan 12 laporan namun tetap Ombudsman terus melakukan 

penyelesaian terhadap laporan terkait permasalahan kepemilikan hak atas tanah 

agar semua laporan tersebut dapat terselesaikan pada tahun berikutnya. 

2. Adapun Kendala Ombudsman dalam  melakukan penyelesaian terhadap 

laporan pengaduan pertanahan seperti halnya  maladministrasi didalam 

kepemilikan surat tanah, masalah pengukuran tanah yang tidak sepadan atau 

tidak jelas, tumpang tindih kepemilikan, peta pendaftaran tanah yang belum 

terbentuk atau belum lengkap dan lain sebagaimya. hal itu Dikarenakan adanya 

pihak yang tidak ingin merasa dirugikan. 
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6.2 Saran 

   Untuk menghadapi tantangan-tantangan persoalan permasalahan 

pelayanan publik pada bidang pertanahan, makan peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang baik untuk mampu 

menyelesaikan permasalahan pelayanan publik dibidang pertanahan. 

b. Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam membantu kerja 

ombudsman untuk menyelesaikan pengaduan/laporan yang dilaporkan oleh 

masyarakat. 
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Daftar Wawancara 

Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam 

Penyelesaian Polemik Kepemilikan Hak atas Tanah Di Kota Pekanbaru 

Key Informan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau 

1. Bagaimana ombudsman dalam penyelesaian penerimaan laporan terhadap 

pengaduan polemik kepemilikan tanah, serta urian peristiwanya? 

2. pemeriksaan seperti apa yang dilakukan ombudsman terhadap laporan 

terkait polemik kepemilikan hak atas tanah? 

3. Apakah ombudsman berwenang melakukan pemeriksaan lanjutan atau 

sebaliknya tidak berwenang melakukan pemeriksaan? 

4. Seperti apakah ombudsman dalam menindaklanjuti pemeriksaan laporan 

pengaduan, baik itu melihat dokumentasi serta melihat salinan dokumen? 

5. Apakah upaya ombudsman melakukan atau melaksanakan 

investigasi/penyelidikan terhadap laporan pengaduan polemik kepemilikan 

hak atas tanah? 

6. Apakah ombudsman dalam melakukan investigasi sudah berpedoman pada 

prinsip independen, non-diksriminasi, serta tidak memihak? 

7. Apakah ombudsman dalam melakukan investigasi telah mendengarkan 

dan mempetimbangkan laporan dari para pihak terkait polemik 

penyelesaian pertanahan? 

8. Upaya koordinasi seperti apa yang dilakukan ombudsman  dalam 

menyelesaikan permasalahan polemik kepemilikan hak atas tanah? 

9. Upaya kerjasama apa saja yang dilakukan ombudsman dalam penyelesaian 

laporan? 

10. Apakah upaya yang dilakukan ombudsman dalam mencegah terjadinya 

maladministrasi? 

11. Apakah ada mediasi yang dilakukan oleh ombudsman/ pihak yang 

berpolemik dalam penyelesaian laporan polemik kepemilikan atas tanah?  
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12. Bagaimana peranan Ombudsman dalam melakasanakan tugas dan 

fungsinya dalam menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat? 

13. Apa saja kendala Ombudsman dalam melaksanakan Penyelesaian Lapor 
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Foto atau Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Key Informan: Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau 
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Wawancara dengan Key Informan: Bambang Pratama, S.H 
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Wawancara dengan Key Informan: Zsa Zsa Bangun Pratama, S.H 
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