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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

penyelenggaran negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan

oleh badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD)

dan badan hukum milik negara (BHMN) serta badan swasta atau

perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD).

Dalam Ensiklopedia Columbia, ombudsman diartikan dengan :

”as a government agent serving as an intermediary between citizens
and the government bureaucracy, the ombudsman is usually
independent, impartial, universally accesible and empowered only to
recommended”.1

”Agen pemerintah yang melakukan fungsi mediasi antara masyarakat
dengan penyelenggara atau aparat pemerintah, ombudsman biasanya
bersifat independen, tidak berat sebelah, umum dan berwewenang
hanya untuk rekomendasi”.

Lebih lanjut lagi American Bar Association menjelaskan mengenai

ombudsman dengan :

”The ombudsman is an office provided for by the constitution or by

action of the legislature or parliament and headed by an independent, high-

1 The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University Press, 2001., diakses
melalui www.defenisi Ombudsman.com, diakses pada 12 Januari 2014
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level public official who is responsible to the legislature or parliament, who

receives complaints from aggrived persons against government agencies,

officials and employees or who acts on his own motion and who has the

power to investigate, recommend corrective action and issue reports”.2

Yang artinya “ombudsman adalah perkantoran yang menyajikan suatu

konstitusi atau tindakan untuk mengawasi dan memimpin dengan suatu

independensi, pejabat resmi dengan level tinggi yang mana mempunyai

tanggung jawab kepada badan legislasi, yang mana menerima keluhan

masyarakat yang berkaitan dengan pejabat pemerintah, pegawai negeri dan

karyawan atau perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan, ombudsman

mempunyai kekuasaan untuk melakukan penyelidikan, menganjurkan aksi

kebenaran dan laporan pokok persoalan”.

Awal mula ombudsman sebenarnya berasal dari Swedia yang

mempunyai beberapa definisi. Kata ombudsman bisa diartikan dengan

representative, agent, delegate, lawyer, guardian or any other person who is

authorized by others to act on their behalf and serve their interest, yang

berarti “perwakilan, agen, delegasi, pengacara, pelindung atau orang-orang

yang diminta oleh orang lainnya untuk melakukan mewakili kepentingan

mereka dan melayani keuntungan mereka. Cita-cita 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 :

2 Ibid.,
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“Pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk
melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara
yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme”

Lebih dari itu, ketetapan MPR nomor VIII/MPR/2001 tentang

rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi

dan nepotisme telah memerintahkan penyelenggara negara agar segera

membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk

pencegahan korupsi yang muatannya meliputi salah satu diantaranya adalah

komisi ombudsman. Dengan demikian posisi komisi ombudsman nasional

dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan TAP MPR No. VIII/MPR/2001

berada pada wilayah prevensi.

Pada dasarnya ombudsman sangat erat hubungannnya dengan keluhan

masyarakat terhadap suatu tindakan dan keputusan dari pejabat administrasi

publik yang dinilai merugikan masyarakat. Pemilihan anggota ombudsman

dilakukan melalui suatu pemilihan oleh parlemen dan diangkat oleh kepala

negara dalam hal ini presiden setelah berkonsultasi dengan pihak parlemen.

Peranan ombudsman adalah untuk melindungi masyarakat terhadap

pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, kesalahan, kelalaian, 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.

B. Fungsi dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia
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Fungsi komisi ombudsman berdasarkan Keppres No. 44 tahun 2000,

yaitu sebagai berikut :3

1. Memberdayakan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan

pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur,

bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

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, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur

negara dapat diminimalisasi.

4. Dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan

memberikan pelayanan 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

lainnya.

Adapun yang menjadi tujuan dari dibentuknya komisi ombudsman

Indonesia, yaitu :

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

3 Pasal 2 Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Indonesia.
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2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif

dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN.

3. Melalui peran masyarakat membantu menciptakan dan/atau

mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap

warga dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan

kesejahteraan semakin baik.

5. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk

pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi.

6. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum

masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta

keadilan.4

C. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia

Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara demokratis

hampir sama seperti negara demokrasi lainnya di dunia, yakni menganut

sistem trias politica. Sistem trias politica ini membagi kekuasaan ke dalam

legislatif, yudikatif dan eksekutif. Ombudsman tidak mempunyai yurisdiksi

terhadap cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif, namun mempunyai

wewenang untuk melakukan investigasi atas keluhan masyarakat terhadap

lembaga eksekutif. Secara umum lembaga ombudsman berhubungan dengan

keluhan masyarakat akan adanya malpraktik yang dilakukan oleh lembaga

4 Ibid. Pasal 3.
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penyelenggara pemerintahan untuk melakukan penyelidikan secara obyektif

terhadap keluhan-keluhan masyarakat mengenai administrasi pemerintahan.

Sering kali ombudsman juga mempunyai kewenangan untuk berinisiatif

melakukan penyelidikan walaupun tanpa adanya pengaduan.

Hal yang terpenting dari keberadaan lembaga ombudsman adalah

independen dari admistrasi pemerintah dan tidak memihak pihak manapun

serta bertindak adil dan merata. Ombudsman dalam melaksanakan segala

kebijakannya senantiasa tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan (policy-

making) layaknya lembaga pemerintahan. Ombudsman hanya mengawasi

kegiatan termasuk kebijakan penguasa publik. Dalam melaksanakan fungsi

pengawasannya, ombudsman juga dapat bekerjasama dengan lembaga-

lembaga berwenang lainnya, seperti : Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Ombudsman nasional adalah lembaga pengawasan yang berasaskan

Pancasila dan bersifat mandiri serta berwenang melakukan klarifikasi,

monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai

penyelenggaraan negara khususnya oleh penyelenggara negara dalam hal ini

pemerintah. Berdasarkan ketentuan inilah, maka kewenangan ombudsman

nasional lebih difokuskan kepada masalah pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang peradilan, kewenangan ombudsman dibatasi sepanjang

yang terkait dengan bidang administrasi pelayanan, bukan kepada materi

putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh lembaga

peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu : bahwa kekuasaan
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kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.5 Administrasi pelayanan

dalam bidang peradilan antara lain meliputi kapan para pencari keadilan

mengetahui perkaranya dapat diperiksa, kecepatan penanganan dan

pemeriksaan perkara, biaya perkara yang pasti, penanganan perkara yang

tidak berlarut-larut. Apabila seseorang tidak puas dengan keputusan

pengadilan, maka pihak korban tidak dapat mengadukan masalahnya ke

ombudsman, tetapi sudah tersedia upaya hukum lainnya, yaitu : banding,

kasasi dan peninjauan kembali.6

Semua ombudsman di dunia mempunyai kewenangan untuk melakukan

penyelidikan terhadap keluhan-keluhan yang berasal dari perorangan. Selain

itu kebanyakan ombudsman juga hanya berwenang untuk membuat

rekomendasi jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan dan tidak bisa

mengambil keputusan yang mengikat secara hukum. Namun, ada juga

beberapa ombudsman yang diberikan kewenangan lebih besar, yakni

kewenangan untuk mengambil keputusan, menuntut dan meneruskan kasus

tersebut ke pengadilan untuk diputuskan. Ombudsman Indonesia tidak

berwenang untuk membuat atau mengubah undang-undang, meskipun

5 Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
6 Upaya banding dan kasasi merupakan upaya hukum biasa sedangkan peninjauan

kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa karena putusan pengadilan
yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan yang sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap,
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ombudsman mempunyai wewenang untuk merekomendasikan amandemen

undang-undang terhadap badan legislative.7

Lembaga ombudsman tidak perlu memasukkan hak asasi manusia

dalam yurisdiksi kewenangannya. Hal ini disebabkan karena sudah ada

lembaga sendiri yang menangani masalah hak asasi manusia, namun kadang

tidak bisa dihindarkan bahwa dalam memberikan rekomendasi dapat

didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak

asasi manusia. Di negara-negara Amerika Latin dan kebanyakan negara eropa

tengah, masalah hak asasi manusia merupakan yurisdiksi dari lembaga

ombudsman. Lebih  tepatnya disebut dengan ombudsman hibrida.

Ombudsman ada yang bersifat reaktif namun ada juga yang bersifat

proaktif. Ombudsman yang dianut di Indonesia biasanya menganut sistem

ombudsman proaktif, hal ini dirasa penting dikarenakan dapat selalu

mengawasi tindakan yang maladministrasi dan mengambil tindakan proaktif

untuk menjamin bahwa standar dan prosedur administratif yang telah

ditetapkan tetap diikuti.

Dalam menjalankan wewenangnya, lembaga yang bisa diadukan ke

komisi ombudsman nasional adalah semua lembaga dan pejabat di

lingkungan pemerintah Indonesia yang melakukan tugas umum dan

pembangunan yang dapat melakukan tindakan maladministrasi, seperti :

1. Departemen-departemen

7 Badan legislatif merupakan lembaga tinggi di Indonesia yang berfungsi untuk membuat
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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2. Lembaga non-departemen

3. Kejaksaan Agung

4. TNI/POLRI

5. Bank pemerintah

6. Lembaga-lembaga bentukan pemerintah

7. Lembaga peradilan (kecuali yang mempunyai peran memeriksa dan

memutus suatu perkara).

Keluhan yang diajukan kepada ombudsman sifatnya rahasia dan

penyelidikannya dilakukan secara diam-diam. Dalam melakukan

penyelidikannya, pihak ombudsman tidak boleh memungut biaya dengan

alasan apa pun. Ombudsman tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan

terhadap keluhan mengenai kebijakan pemerintah atau isi undang-undang

karena penetapan kebijakan merupakan wewenang pemerintah sedangkan

penyusunan dan perubahan undang-undang merupakan wewenang DPR.

Ombudsman juga tidak berwenang melakukan penyelidikan terhadap kejahatan

yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.8 Putusan hakim

dan tindakan yang diambil atas perintah hakim juga bukan merupakan

wewenang ombudsman, demikian juga dengan masalah yang terkait dengan

pertahanan dan keamanan nasional yang bersifat rahasia negara.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, ombudsman dapat

menyimpulkan bahwa keluhan baik secara keseluruhan atau sebagian benar

dan/atau tidak benar. Jika ombudsman menemukan bahwa keluhan benar,

8 Penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang POLRI dan kejaksaan. Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
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maka dapat merekomendasikan bahwa organisasi yang diadukan dapat diambil

tindakan hukum. Ombudsman tidak berwenang untuk memaksakan

rekomendasinya. Oleh karena itu, hal yang diperlukan adalah kerja sama dan

pemerintah seyogyanya menerima rekomendasinya. Apabila pemerintah atau

lembaga yang diadukan tidak menanggapi rekomendasi yang disampaikan oleh

ombudsman, maka kinerja ombudsman akan menjadi sia-sia karena

ombudsman tidak mempunyai wewenang untuk memaksakan rekomendasinya.

Pelaksanaan rekomendasi ombudsman sepenuhnya terletak pada lembaga

pemerintahan yang diadukan.

Apabila dalam penyelidikannya ternyata ditemukan kesalahan prosedur

atau sistem, maka laporan ombudsman tersebut akan mengarahkan agar

departemen atau lembaga yang diadukan tersebut memperbaiki prosedur atau

sistemnya sehingga tidak mendapat kesulitan yang sama. Hal yang sangat

mendasar dari ombudsman adalah kemandiriannya dari cabang

eksekutif/administratif pemerintahan. Dalam rangka penyelidikan dan

rekomendasi yang kredibel, baik terhadap masyarakat maupun pemerintah,

ombudsman menjaga dan melindungi ketidak berpihakan dan integritas

kantornya.

Tindak lanjut dari rekomendasi ombudsman sangat bergantung kepada

instansi yang diadukan untuk memutuskan tindakan apa yang akan diambil.
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Hal inilah yang membedakan rekomendasi atau keputusan yang diambil oleh

ombudsman nasional dengan keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan.9

Rekomendasi yang tidak mengikat dari ombudsman nasional inilah,

maka kualitas kinerja ombudsman menjadi sangat penting dan merupakan

dasar kewenangannya untuk efektifitas kinerjanya. Oleh karena itu,

penyelidikan terhadap aduan yang diajukan harus benar-benar cermat dan

menghasilkan kesimpulan yang tidak menimbulkan perdebatan dan

perselisihan. Selain itu, keputusan dan rekomendasinya harus bersifat persuasif

(meyakinkan). Hasil ini diperlukan standar tertentu bagi alasan yang diberikan

dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi. Persyaratan ini sangat

penting karena tidak ada banding terhadap keputusan atau rekomendasi yang

diberikan oleh ombudsman Indonesia. Jika rekomendasi yang dibuat dalam

kasus tertentu tersebut tidak diterima oleh pemerintah, maka rekomendasi ini

akan diteruskan kepada lembaga DPR.

Agar lebih jelas mengenai kewenangan komisi ombudsman nasional,

maka ada baiknya jika kita melihat rangkuman wewenang ombudsman berikut

ini:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor

atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada

ombudsman.

9 Putusan lembaga peradilan biasanya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat
memaksakan pelaksanaannya.
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2. Memeriksa keputusan, surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada

pelapor atau pun terlapor untuk mendapatkan kebenaran atau suatu

laporan.

3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan dokumen yang diperlukan dari

instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor.

4. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang

terkait laporan.

5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan

para pihak.

6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk

rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada para

pihak yang dirugikan.

7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan

rekomendasi.

8. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah atau pimpinan

penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan

organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.

9. Menyampaikan saran kepada presiden dan/atau DPR, DPD dan/atau kepala

daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan

lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

10. Melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan administrasi

pemerintahan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak fair.
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11. Jika setelah dilakukan penyelidikan secara obyektif ternyata ditemukan

administrasi yang tidak layak, maka dibuatlah rekomendasi untuk

mengeliminasi tindakan administratif yang tidak layak tersebut.

12. Melaporkan kegiatannya dalam kasus-kasus tertentu kepada pemerintah

dan pengadu/pelapor dan jika rekomendasi yang dibuat dalam kasus

tertentu tersebut tidak diterima oleh pemerintah, maka diteruskan kepada

legislator. Pada umumnya, ombudsman juga membuat laporan tahunan

kinerjanya kepada legislator dan masyarakat.10

Ombudsman yang bergerak di bidang sektor publik mempunyai

yurisdiksi yang luas dalam organisasi pemerintahan. Bahkan ada yang lebih

luas lagi ke bidang peradilan, kepolisian dan militer. Beberapa negara juga

menciptakan ombudsman yang hanya berkaitan dengan aspek khusus

pemerintahan, seperti : akses terhadap informasi, lembaga pemasyarakatan,

kepolisian, angkatan bersenjata dan perilaku etika dari pejabat.

Di samping itu, ada juga ombudsman yang hanya memberikan mandat

khusus untuk melindungi lingkungan, berkaitan dengan hak-hak budaya atau

bahasa untuk melakukan penyelidikan terhadap korupsi pemerintahan. Pada

tahun-tahun terakhir ini, banyak negara mengalami transisi ke arah bentuk

pemerintahan yang demokratis. Sebagai bagian dari demokratisasi

pemerintahan, sering juga dibentuk kantor ombudsman dalam rangka

memperbaiki administrasi pemerintahan. Beberapa kantor baru ini diberikan

tugas secara eksplisit untuk menyelidiki keluhan-keluhan dari anggota

10 Pasal 4 Undang-undang Ombudsman
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masyarakat yang dilanggar hak asasinya oleh pemerintah. Kantor seperti ini

terkadang juga diberikan kewenangan tambahan untuk membawa ke

pengadilan dalam rangka menjamin hak asasi manusia yang dijamin oleh

konstitusi atau misi untuk memajukan pendidikan hak asasi manusia.

Beberapa negara telah mendirikan komisi hak asasi manusia yang

menggunakan konsep ombudsman sebagai alat untuk memperbaiki

perlindungan hak asasi manusia. Di negara-negara tersebut komisi hak asasi

manusia bertindak sebagai ombudsman dalam menyelidiki keluhan

masyarakat dalam rangka program pendidikan aktif untuk menciptakan

budaya hak asasi manusia.

Model ombudsman juga digunakan oleh sektor swasta sebagai suatu

bentuk penyelesaian sengketa internal atau untuk mengatasi keluhan-keluhan

terhadap lembaga swasta yang bermasalah, misalnya : ombudsman khusus

universitas dan perusahaan swasta.

D. Perbandingan Ombudsman Republik Indonesia menurut Keputusan

Presiden No. 44 Tahun 2000 dan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2008

serta Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dasar hukum yang mengatur mengenai komisi ombudsman di Indonesia

ada 3 (tiga), yaitu :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.
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Ketiga peraturan perundang-undangan ini mempunyai perbedaan

antara yang satu dengan yang lainnya.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000.

Pasal 2 (pengertian ombudsman) ombudsman nasional adalah lembaga

pengawasan masyarakat yang berasaskan pancasila dan bersifat mandiri, serta

berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan

masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh

aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 (tujuan ombudsman) ombudsman nasional bertujuan :

a. Melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau

mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh

pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

Pasal 4 (tugas ombudsman) ombudsman nasional mempunyai tugas :

a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga ombudsman.

b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi

pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para

ahli, praktisi, organisasi profesi dan lain-lain.

c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi

mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara
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dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan

pelayanan umum.

d. Mempersiapkan konsep rancangan undang-undang tentang

ombudsman nasional.

Pasal 5 (susunan organisasi) susunan organisasi ombudsman nasional,

terdiri atas :

a. Rapat Paripurna.

b. Sub Komisi.

c. Sekretariat.

d. Tim Asistensi dan Staf Administrasi.

Dalam pasal 6 dijelaskan tentang pimpinan ombudsman, yaitu;

1) Ombudsman nasional dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu

oleh seorang wakil ketua, serta anggota sebanyak-banyaknya 9

(sembilan) orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki

kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pasal 4 guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud

pasal 3;

2) Untuk pertama kali susunan keanggotaan ombudsman nasional

ditetapkan dengan keputusan presiden dengan susunan

sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan presiden ini. Pasal

7 (1) rapat paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi

ombudsman nasional. (2) Rapat paripurna terdiri dari seluruh

anggota ombudsman nasional.
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Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur mengenai syarat-

syarat menjadi ketua, wakil dan anggota ombudsman, namun pemilihan ketua

dan wakil ketua pada masa itu langsung melalui penunjukan presiden

sedangkan anggota dipilih oleh ketua ombudsman. Peraturan perundang-

undangan ini tidak mengatur mengenai laporan dari masyarakat.

Pasal 17 (pembiayaan) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan

tugas ombudsman nasional dibebankan kepada anggaran belanja sekretariat

negara. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur mengenai laporan

berkala dan tahunan ombudsman. Peraturan perundang-undangan ini tidak

mengatur mengenai ketentuan pidana.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008.

Pasal 1 (pengertian ombudsman) 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 anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4 (tujuan ombudsman) ombudsman bertujuan:

a) Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
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b) Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif

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

nepotisme;

c) Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap

warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan

kesejahteraan yang semakin baik;

d) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk

pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi,

diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;

e) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat,

dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Pasal 7 (tugas ombudsman) ombudsman bertugas:

a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;

c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup

kewenangan ombudsman;

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan

perseorangan;

f. Membangun jaringan kerja;
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g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik; dan

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

Pasal 11 (susunan organisasi) (1) ombudsman terdiri atas:

a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b) 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan

c) 7 (tujuh) orang anggota. (2) Dalam hal ketua ombudsman

berhalangan, wakil ketua ombudsman menjalankan tugas dan

kewenangan ketua ombudsman.

Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, ombudsman

dibantu oleh asisten ombudsman. (2) Asisten ombudsman diangkat atau

diberhentikan oleh ketua ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota

ombudsman. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten

ombudsman diatur dengan peraturan ombudsman.

Pasal 13 (1) Ombudsman dibantu oleh sebuah sekretariat yang

dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. (2) Sekretaris jenderal diangkat dan

diberhentikan oleh presiden. (3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian sekretaris jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (4) Ketentuan lebih

lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang,

dan tanggung jawab, sekretariat jenderal diatur dengan peraturan presiden. (5)
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Ketentuan mengenai sistem manajemen sumber daya manusia pada

ombudsman diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 19 (Syarat menjadi ketua, wakil dan anggota ombudsman) Untuk

dapat diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman

seseorang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

a. Warga negara Republik Indonesia;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan

pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang

hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan

pelayanan publik;

e. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60

(enam puluh) tahun;

f. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki

reputasi yang baik;

g. Memiliki pengetahuan tentang ombudsman;

h. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih;

i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan

j. Tidak menjadi pengurus partai politik.
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Pasal 23 (1) Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak

menyampaikan laporan kepada ombudsman. (2) Penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan

dalam bentuk apa pun. Pasal 24 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memuat

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan

alamat lengkap pelapor; b. Memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan

yang dilaporkan secara rinci; dan c. Sudah menyampaikan laporan secara

langsung kepada pihak terlapor atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak

mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. (2) Dalam keadaan tertentu,

nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan. (3) Peristiwa, tindakan atau

keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang

bersangkutan terjadi. (4) Dalam keadaan tertentu, penyampaian laporan dapat

dikuasakan kepada pihak lain. Peraturan perundang-undangan ini tidak

mengatur mengenai pembiayaan ombudsman.

Pasal 42 (Laporan berkala dan tahunan) (1) Ombudsman

menyampaikan l\aporan berkala dan laporan tahunan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden. (2) Laporan berkala disampaikan setiap 3

(tiga) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama

tahun berikutnya. (3) Ombudsman dapat menyampaikan laporan khusus

kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selain laporan berkala dan

laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Laporan tahunan
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setelah disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden oleh ombudsman. (5)

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya

memuat mengenai: a. Jumlah dan macam laporan yang diterima dan ditangani

selama 1 (satu) tahun; b. Pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi

permintaan dan/atau melaksanakan rekomendasi; c. Pejabat atau instansi yang

tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang

dilaporkan, tidak mengambil tindakan administratif, atau tindakan hukum

terhadap pejabat yang terbukti bersalah; d. Pembelaan atau sanggahan dari

atasan pejabat yang mendapat laporan atau dari pejabat yang mendapat

laporan itu sendiri; e. Jumlah dan macam laporan yang ditolak untuk

diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1); f. Laporan keuangan; g. Kegiatan

yang sudah atau yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 44 Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 di pidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.

Pasal 1 Ayat (13) (pengertian ombudsman) 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 rnilik negara,
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badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta,

maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

Pasal 3 (Tujuan pelayanan publik) Tujuan undang-undang tentang

pelayanan publik adalah: a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas

tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. Terwujudnya sistem

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum

pemerintahan dan korporasi yang baik; c. Terpenuhinya penyelenggaraan

pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d.

Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan perundang-undangan ini tidak merumuskan tugas

ombudsman nasional. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur

mengenai susunan organisasi ombudsman. Peraturan perundang-undangan ini

tidak mengatur mengenai syarat-syarat menjadi ketua, wakil dan anggota

ombudsman.

Pasal 46 (1) Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses

pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik

sesuai dengan undang-undang ini. ( 2 ) Ombudsman wajib menyelesaikan

pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian
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pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara. (3) Ombudsman wajib

membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung

tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik. (4)

Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini

diundangkan. (5) Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam

menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak. (6) Penyelesaian

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh

perwakilan ombudsman di daerah. (7) Mekanisme dan tata cara penyelesaian

pengaduan oleh ombudsman diatur peraturan ombudsman. Lebih lanjut dalam

peraturan ombudsman.

Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur mengenai

pembiayaan ombudsman. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur

mengenai laporan berkala dan tahunan ombudsman. Peraturan perundang-

undangan ini tidak mengatur mengenai ketentuan pidana.

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat kita ambil

kesimpulan bahwa undang-undang republik Indonesia nomor 37 tahun 2008

jauh lebih lengkap dari pada kedua peraturan perundang-undangan lainnya

yang mengatur tentang ombudsman. Undang-undang republik Indonesia

nomor 25 tahun 2009 kurang mengatur mengenai ombudsman dirasakan

sebagai hal yang wajar karena pada dasarnya peraturan ini sebenarnya

merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang pelayanan publik.
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Jadi hanya beberapa pasal yang terkait secara langsung dengan komisi

ombudsman nasional.

Keputusan presiden republik Indonesia nomor 44 tahun 2000 tentang

ombudsman nasional tidak selengkap undang-undang RI No. 37 Tahun 2008

karena pada awalnya ombudsman dibentuk berdasarkan atas keputusan

presiden pada masa itu yaitu Abdurrahman Wahid. Jadi pada Keppres RI No.

44 Tahun 2000 tidak banyak pasal yang tercantum di dalamnya, hanya

terdapat 20 pasal yang mengatur mengenai ombudsman nasional.


