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BAB II

TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ombudsman di Provinsi Riau.

Komisi ombudsman nasional dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan

keputusan presiden nomor 44 tahun 2000, pembentukan komisi ombudsman di

maksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa,

membantu penguasa agar bekerja secara efektif dan efisien, menanamkan

sistem akuntabilitas kepada setiap penyelenggara kekuasaan publik, karena

pembentukan komisi ombudsman nasional masih dibentuk berdasarkan

keputusan presiden, maka untuk lebih memantapkan posisinya dari segi

hukum perlu dibentuk atas dasar undang-undang tersendiri.

Dalam perkembangannya pada tahun 2008 disahkanlah undang-undang

nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik Indonesia, dengan adanya

undang-undang ini komisi ombudsman nasional yang sebelumnya dibentuk

berdasarkan keputusan presiden telah berubah nomenklatur penyebutannya

dari ”Komisi Ombudsman Nasional” menjadi ”Ombudsman Republik

Indonesia”.

Ombudsman republik Indonesia perwakilan provinsi riau dibuka sejak

tanggal 30 oktober 2012, jadi bisa dikatakan sangat baru dibuka ombudsman

republik Indonesia perwakilan provinsi riau. Adapun alamat ombudsman

republik Indonesia perwakilan provinsi riau adalah terletak dijalan Arifin
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Achmad, Komp. Mega Asri, Blok A.7, Marpoyan damai, Pekanbaru,

Telp/Fax: (0761) 8417770.

Sejak dilantik sejak 30 Oktober 2012, ombudsman republik Indonesia

perwakilan provinsi riau telah menyelesaikan 11 laporan pengaduan tentang

pelayanan publik.

B. Visi dan Misi Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau

Dalam melaksanakan kegiatannya ombudsman perwakilan provinsi riau

mempunyai visi dan misi yaitu :

1. Visi

Mewujudkan pelayanan publik prima yang menyejahterahkan dan

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Misi

Sedangkan misinya melakukan sistem pengawasan , menyampaikan

saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam

pelaksanaan pelayanan publik, mendorong penyelenggara negara dan

pemerintah agar lebih efektif dan efisien , jujur, terbuka, bersih, serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Meningkatkan budaya

hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum

yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan, dan mendorong

terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis

teknologi informasi.
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Dalam visi dan misi  tersebut tertera jelas bahwa memang yang

menjadi fokus utama kerja dari ombudsman republik Indonesia adalah

untuk pelayanan publik yang lebih baik.

C. Susunan Struktur Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau

Struktur Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau

Kepala ombudsman perwakilan provinsi riau adalah H. Ahmad Fitri,

sebelum menjadi kepala ombudsman perwakilan provinsi riau, Ahmad Fitri

merupakan wartawan media cetak Riau Pos. Bambang Pratama merupakan

assisten bidang pengaduaan dan pelaporan, Dasuki merupakan assisten bidang

investigasi sedangkan Eddy Faishal merupakan assisten bidang analisa kasus.

Pada awal tahun 2014, Eddy faisal mengundurkan diri menjadi assisten di

ombudsman perwakilan provinsi riau.

Tugas ombudsman nasional juga berbeda dengan tugas lembaga

swadaya masyarakat, ombudsman harus membatasi diri sedemikian rupa

hingga tidak terjadi duplikasi penanganan masalah pengaduan dengan
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lembaga-lembaga yang ada, misalnya komisi tidak akan mencampuri

pengambilan putusan-putusan pengadilan secara teknis, akan tetapi apabila

ada kelainan-kelainan dalam prosedur administrasi yang bertentangan dengan

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang diperkirakan dapat

mempengaruhi pengambilan putusan itu, maka kelainan prosedur administrasi

itulah yang menjadi objek sasaran penelitian ombudsman, demikian juga

terhadap lembaga-lembaga kejaksaan, kepolisian dan organisasi administrasi

lain-lainnya, maka berdsarkan hal tersebut, bahwa ombudsman tidak memiliki

AD/ART, melainkan diatur secara menyeluruh oleh undang-undang, yaitu

undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik Indonesia.


