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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Komisi Ombudsman Nasional 

Komisi Ombudsman Nasional resmi dibentuk saat dikeluarkannya Keputusan 

Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Komisi Ombusman Nasional, pada tanggal 20 Maret 2000. Kepres 

ini dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sehingga beliau 

dapat disebut sebagai salah satu founding father Komisi Ombudsman Nasional. 

Berdasarkan Keppres No.44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi 

Ombusman Nasional, pasal 3 menjelaskan ada dua tujuan Komisi Ombudsman 

Nasional. Pertama, melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan 

atau mengembangkan kondusi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, meningkatkan perlindungan hak-hak 

masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan 

secara lebih baik.  

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi 

Ombudsman Nasional selain menugaskan anggota Komisi Ombudsman Nasional 

untuk melakukan pengawasan pelayanan publik juga menyiapkan konsep 

rencangan undang-undang tentang Ombudsman. Akhirnya pada September 2008 
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Undang-Umdang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 

disahkan. Sejak saat itu Komis Ombudsman Nasional berubah nama menjadi 

Ombudsman Republik Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 selain merubah nama Komisi Ombudsman Nasional, juga 

memberikan penguatan status kelembagaan, tugas, wewenang dan tanggung 

jawab yang lebih besar. Undang-undang ini menjadikan Ombudsman Republik 

Indonesia sebagai lembaga yang permanen dan bukan lembaga ad-hoc yang 

sifatnya sementara waktu. Berikut ini di paparkan perbandingan antara Komisi 

Ombudsman Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia. 

Tabel 1. Perbandingan Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman 

Republik Indonesia 

Kriteria Komisi Ombudsman 

Nasional 

Ombudsman Republik 

Indonesia 

Landasan 

Hukum 

Keputusan Presiden RI No.44 

Tahun 2000 

Undang-Undang Republik 

Indonesia No.37 Tahun 2008 

Status Lembaga Komisi Lembaga Negara 

Objek 

Pengawasan 

Penyelenggara Negara dan 

Pemerintah. 

Penyelenggara Negara dan 

Pemerintah, termasuk BUMN, 

BUMD, BHMN, Badan 

Swasta dan Perorangan, yang 

diberi tugas 

menyelenggarakan Pelayanan 

Publik tertentu dengan 

anggaran sebagian atau 

seluruhnya bersumber dari 

APBN/APBD. 

Wewenang Tidak mengatur tentang 

wewenang melakukan 

pemanggilan terhadap 

terlapor, serta melakukan 

review terhadap 

organisasi/prosedur pelayanan 

publik, undang-undang 

maupun peraturan lainnya 

dalam rangka pencegahan 

maladministrasi. 

a. Berwenang melakukan 

pemanggilan terhadap 

terlapor. 

b. Berwenang memberi saran 

kepada presiden, Kepala 

Daerah atau Pimpinan 

Instansi lain guna 

perbaikan dan perbaikan 

organisasi dan/atau 

prosedur pelayanan publik. 
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c. Berwenang memberi saran 

DPR, DPRD, Kepala 

Daerah, terhadap UU atau 

peraturan lainnya. 

Investigasi 

Inisiatif 

Tidak diatur Ombudsman dapat melakukan 

investigasi atas prakarsa 

sendiri terhadap dugaan 

maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

Imunitas Tidak diatur Dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan wewenangnya, 

Ombudsman tidak dapat 

ditangkap, ditahan, 

diinterograsi, dituntut atau 

digugat di muka pengadilan. 

Batas Waktu 

Laporan 

Tidak diatur 2 (dua) tahun sejak peristiwa, 

tindakan, atau keputusan yang 

bersangkutan terjadi. 

Rekomendasi 

Ombudsman 

Tidak diatur Terlapor dan atasan terlapor 

wajib melaksanakan 

rekomendasi Ombudsman 

Instansi yang melanggar 

ketentuan akan dikenakan 

sanksi administrasi sesuai 

perundang-undangan. 

Ketentuan 

Pidana 

Tidak diatur Penjara 2 (dua) tahun atau 

denda maksimal Rp.1 milyar 

bagi yang menghalai 

pemeriksaan Ombudsman. 

Sumber: Laporan Tahunan 2008 Ombudsman Republik Indonesia 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Asisten Ombudsman Republik 

Indonesia Budi Masthuri SH yang dilakukan pada tanggal 7 September 2009 

diketahui respon masyarakat terhadap dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional 

jika dilihat dari jumlah laporan yang diterima oleh Ombudsman bisa mencapai 

lebih dari seribu laporan per tahun. Menurut Budi Masthuri, jumlah laporan itu 

masih sedikit dibandingkan jumlah kasus yang terjadi di masyarakat. Salah satu 

masalah yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional adalah sosialisasi yang 

belum maksimal. 
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Visi Komisi Ombudsman Nasional adalah: (a) Menjadi institusi publik mandiri 

dan terpecaya berasaskan Pancasila yang mengupayakan keadilan, kelancaran dan 

akuntabilitas pelayanan pemerintah, sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan 

bersih (good governance) serta peradilan yang tidak memihak berdasarkan asas-

asas supremasi hukum dan berintikan keadilan. (b) Ombudsman Nasional sebagai 

institusi publik dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, diangkat oleh Kepala 

Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Republik 

Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat, dilaksanakan oleh 

orang-orang dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. 

Misi Komisi Ombudsman Nasional adalah: (a) Mengupayakan secara 

berkesinambungan kemudahan pelayanan yang efektif dan berkualitas oleh 

institusi pemerintah kepada masyarakat. (b) Membantu menciptakan serta 

mengembangkan situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya 

pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. (c) Memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat, dengan memberi pelayanan optimal serta membina 

koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak (Institusi Pemerintah, 

Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pakar, Praktisi, Organisasi 

Profesi, dll). (d) Menciptakan lingkungan dan suasana kerja dengan komitmen 

penuh, standar integritas, dan akuntabilitas tinggi, yang memberi dukungan bagi 

keberhasilan visi dan misi Ombudsman berdasarkan Pedoman Dasar dan Etika 

Ombudsman. (e) Melaksanakan manajemen secara terbuka, serta memberikan 

kesempatan yang terus menerus kepada seluruh staf untuk meningkatkan 

pengetahuan serta profesionalisme dalam menangani keluhan masyarakat. (f) 



 

 

57 

 

Menyebarluaskan keberadaan serta kinerja Ombudsman kepada masyarakat dalam 

rangka turut meningkatkan kesadaran hukum aparatur pemerintah, peradilan dan 

lembaga perwakilan rakyat, sehingga seluruh daerah otonomi daerah Republik 

Indonesia merasa perlu membentuk Ombudsman di daerah dengan visi dan misi 

yang sama. 

Dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 

tentang Komisi Ombudsman Nasional diterangkan bahwa tugas pokok 

Ombudsman Nasional adalah : (1) Menyebarluaskan pemahaman mengenai 

lembaga Ombudsman. (2) Melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan 

Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para 

Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi, dll. (3) Melakukan langkah untuk 

menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh 

penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan 

pelayanan umum. (4) Mempersiapkan kosep Rancangan Undang-Undang tentang 

Ombudsman Nasional. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Asisten Ombudsman Republik Indonesia 

Budi Masthuri SH yang dilakukan pada tanggal 7 September 2009, diketahui 

bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi Ombudsman Nasional dibagi dua, 

yaitu: 

1) Pengawasan dijalankan setelah ada laporan dari masyarakat. 

Komisi Ombudsman Nasional melakukan pengawasan terhadap lembaga 

pemerintah setelah mendapat laporan atau keluhan dari masyarakat. 
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Biasanya kasus yang ditanganin Komisi Ombudsman Nasional sebagian 

besar berasal dari laporan masyarakat. Contohnya pada tahun 2008, dari 

1026 laporan yang diterima Komisi Ombudsman Nasional, terdapat 1015 

laporan yang berasal dari masyarakat. Salah satu contoh laporan dari 

masyarakat yang di tangani Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 

2008 adalah laporan dari Kepala Desa Winong Gempol yang menjadi 

korban dugaan korupsi salah seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangil 

yang meminta uang sebesar Rp. 40.000.000, terkait penyelidikan kasus 

ruilslag tanah kas desa di Desa Winong Kecamatan Gempol yang diduga 

melibatkan Kepala Desa Winong Gempol. Setelah mendapat surat dari 

Komisi Ombusman Nasional, Jaksa Agung Republik Indonesia  

memberikan ijin kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk 

mengadakan penyidikan terhadap jaksa tersebut (Laporan Tahunan 2008 

Ombusman Republik Indonesia). 

2) Pengawasan dijalankan tanpa menunggu laporan dari masyarakat. 

Selain penanganan laporan dari masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional 

juga menangani laporan yang bersifat inisiatif (own-motion investigation). 

Biasanya laporan ini untuk menindak lanjuti permasalahan yang 

disampaikan masyarakat melalui media masa. Pada tahun 2008 jumlah 

kasus ini yang diterima Komisi Ombusman Nasional mencapai sebelas 

kasus. Salah satu contoh kasusnya ketika Komisi Ombudsman Nasional 

membaca Surat Pembaca Koran Tempo tanggal 8 Oktober 2007 yang 

ditulis DCM. Isi surat tersebut menceritakan tertundanya pembayaran 
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insetif Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari bulan Maret sampai Juni 

2007. Honor tersebut akhirnya diterima oleh dokter PTT tersebut setelah 

Komisi Ombudsman Nasional mengirim surat kepada Menteri Kesehatan 

yang meminta kejelasan tentang penundaan pembayaran gaji dokter PTT 

(Laporan Tahunan 2008 Ombusman Republik Indonesia). 

Hingga saat ini Ombudsman Republik Indonesia memiliki satu kantor pusat di 

Jakarta, dan empat kantor perwakilan wilayah, diantaranya Kantor Perwakilan 

Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Wilayah Nusa 

Tenggara Timur, Kantor Perwakilan Wilayah Sumatra Utara, Kantor Perwakilan 

Wilayah Sulawesi Utara. Dalam konsep awal Rancangan Undang-Undang 

Ombudsman diatur mengenai Ombudsman Daerah, namun setelah dilakukan 

pembahasan, akhirnya pihak DPR dan Pemerintah tidak perlu pengaturan 

mengenai Ombudsman Daerah mengingat undang-undang tersebut nantinya 

mengatur tentang Kantor Perwakilan Ombusman RI yang bertempat di daerah.  

  

 

 

 

Gambar 1. Asistem Ombudsman Republik Indonesia sedang menerima 

laporan dari masyarakat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia. 
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B. Proses Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional 

Pembetukan Komisi Ombudsman Nasional merupakan salah satu bentuk 

reformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemrintah setelah jatuhnya rezim 

Orde Baru. Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional juga bertujuan untuk 

merubah paradigma para penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat 

memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat. 

1. Kejatuhan rezim Orde Baru dan perubahan paradigma pelayanan 

Selama masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah banyak sekali melakukan 

penyelewengan kekuasaan. Sejak 1997 negara Indonesia mengalami krisis 

ekonomi yang merupakan dampak krisis keuangan dan ekonomi Asia. Harga-

harga kebutuhan pokok, minyak, gas dan komoditas impor lainnya semakin 

meningkat. Keadaan Indonesia juga diperparah dengan jatuhnya nilai rupiah. 

Selain krisis ekonomi, keterpurukan Indonesia juga disebabkan oleh sistem 

oligarki yang diciptakan Presiden Soeharto dan para kroninya. Sistem oligarki ini 

menurut G.J Aditjondro (2006:7-16) melibatkan tiga pihak yaitu Istana, Tangsi, 

dan Partai Penguasa. Yang dimaksud dengan “istana” disini adalah keluarga besar 

presiden yang juga meliputi kerabat dan keluarga besar yang tinggal di luar istana, 

atau yang lebih populer dengan istilah “keluarga cendana”. 

Sedangkan “tangsi” yang dimaksud adalah komunitas militer dan polisi dari para 

purnawirawan, perwira tinggi sampai pada prajurit yang bertugas memelihara 

kepentingan modal besar. Penerintahan Presiden Soeharto sering menggunakan 

kekuaran militer sebagai perlindungan dan senjata untuk mempertahankan 
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kekuasaan dan menjaga berkembangnya perusahaan- perusahaan keluartga 

cendana. Kerjasana antara keluarga cendana dengan komoditas militer dan polri 

biasa dilakukan dengan cara kerjasama antara perusahaan milik keluarga cendana 

dengan orang-orang dari dinas kemiliteran. Salah satu contohnya adalah dua 

orang mantan KSAU, Ashadi Tjajadi dan Saleh Basari diangkat menjadi 

komisaris PT Cardig Air, anak perusahaan Bimantara. Selain itu, mantan KSAD, 

Jendral Wismoyo Arismunandar, yang merupakan adik ipar Ny. Suhartinah (Tien) 

Soehaerto, diangkat menjadi dewan komisaris perusahaan penerbangan keluarga 

Soeharto, Mandala Airlenes. Kaitan Keluarga Cendana dengan dinas kemiliteran 

juga diperkuat dengan dengan adanya ikatan pernikahan. Contohnya putri kedua 

Soeharto, Siti Herdiarti Hariyadi alias Titiek menikah dengan perwira TNI 

Angkatan Darat Prabowo Subianto. 

Kedudukan anggota militer dalam dunia politik juga diperkuat dengan adanya dwi 

fungsi ABRI. Inu Kencana Syafiie dan Azhari (2008:47) mengatakan dengan 

dalih menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan Pancasila 

dan UUD 1945 dari kemungkinan perubahannya oleh MPR/DPR RI maka ABRI 

ikut berpolitik, yaitu dengan menjadi anggota legislatif dan konstitutif tersebut. 

Hal ini diangap menjadi pengabdian mereka kepada bangsa dan negara yang 

disebut dengan Dwifungsi ABRI. 

“Partai penguasa” yang dimaksud Aditjondro adalah partai Golongan Karya 

(Golkar). Partai Golkar berfungsi sebagai perlindungan bagi bisnis istana, dan 

menyamarkan keberpihakan militer dalam melindungi kepentingan bisnis 

keluarga istana. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, memang sering 
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menggunakan jalur, militer atau kekerasan untuk memaksakan kebijakan yang 

dibuat pemerintah guna mempertahankan kekuasaan dan bisnis keluarga cendana. 

Tekadang ABRI memberikan cap PKI kepada pihak-pihak yang menentang 

pemerintah. Contohnya pada kasus Sei Lepan dan Kasus Kedung Ombo 

(Hariandja, 2003:78-79). 

Selain pemberian cap PKI, pemerintah juga melakukan pembantaian kepada 

kominutas muslim di beberapa daerah yang dituduh akan mendirikan negara 

Islam. Contohnya kasus Talangsari di Lampung Timur pada tahun 1989. Pada 

pemerintahan Presiden Soeharto juga sering terjadi pembunuhan misterius yang 

belum terungkap hingga kini. Contohnya kasus penganiayaan wartawan Fuad 

Muhammad Syafaruddin alias Udin setelah dia memberitakan “sumbangan” 

Bupati Bantul Kol. Sri Roso Sudarmono, sebesar Rp. 1Milyar kepada yayasan 

Darmais yang diketuai Soeharto. Udin akhirnya meninggal di rumah sakit 

(Adjondro, 2006:19). 

Sistem oligarki yang dibangun pemerintah Presiden Soeharto dan para kroninya 

ini menimbulkan banyak terjadinya korupsi, kolusi,dan nepotisme. Keberpihakan 

pemerintah Orde Baru kepada orang-orang yang dekat dengan keluarga cendana 

juga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan kemiskinan karena sebagian 

besar uang hanya beredar di sekitar keluarga cendana dan para kroninya. 

Sedangkan rakyat yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga 

cendana dan kroninya, hidup dalam kemiskinan. Para penyelenggara negara 

dalam memberikan pelayanan publik lebih mendahulukan kelompok-kelompok 

tertntu, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi ke atas. Hal ini membuat 
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mahasiswa akhirnya melakukan demonstrasi ke jalan-jalan menuntut Presiden 

Soeharto turun dari jabatannya, dan mempertanggungjawabkan semua kesalahan 

yang telah beliau dan para kroninya lakukan selama beliau berkuasa. 

Pada Mei 1998, tiga bulan setelah dilantik kembali menjadi Presiden Republik 

Indonesia, Soeharto akhirnya menyatakan pengunduran dirinya di Istana Merdeka. 

Pengunduran diri Presiden Soeharto disambut dengan suka cita oleh para 

mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di gedung MPR/DPR. Jabatan 

presiden kemudian ditempati oleh Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin 

Jusuf Habibie, yang melakukan pengambilan sumpah di Istana Merdeka. Akan 

tetapi ada beberapa tokoh yang menganggap pemerintahan Habibie hanyalah 

pemerintahan transisi. Iwan Garono Sujatmiko dan Fritz E. Simanjuntak (Djajadi, 

1999:276) mengatakan Habibie berbeda dalam gaya (style) dengan Soeharto, 

namun esensinya (substance) adalah sama. Salah satu kebijakan yang diambil era 

Habibie adalah meningkatkan kebebasan pers dengan mempermudah pemberian 

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) kepada perusahaan pers, dan 

pembebasan rapol dan napol (Djajadi, 1999:269-272). 

Setelah penyelenggaraan pemilu pada 1999 pemerintah Habibie digantikan oleh 

Presiden Abdurahman Wahid. Pada pemerintahan Abdurahman Wahid, banyak 

dikeluarkan kebijakan guna merespon kehendak masyarakat untuk melakukan 

reformasi. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, 

senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah 

membubarkan Departemen Sosial yang korup. Selain itu Presiden juga 
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membentuk Komisi Ombudsman Nasional untuk mencegah maladministrasi yang 

dilakukan penyelenggara negara. 

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan Presiden Habibie dilantik, kebebasan 

berekspresi yang diberikan kepada masyarakat semakin besar. Masyarakat dan 

mahasiswa semakin berani dan sering menyuarakan pendapat mereka agar 

pemerintah melakukan reformasi administrasi publik. Guna merespon aspirasi 

masyarakat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik. Undang-undang ini berisi tentang aturan dalam 

pemberian pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat. 

2. Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional 

Ide pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dilontarkan oleh Presiden 

Abdurahman Wahid saat berdiskusi dengan Antonius Sujata dan mantan Jaksa 

Agung Marzuki Darusman pada November 1999. Dalam buku Ombudsman 

Indonesia, Masa Lalu, Masa Sekarang dan Masa Mendatang karya Antonius 

Sujata dkk terbitan tahun 2002 diceritakan awal mula terbentuknya Komisi 

Ombudsman Nasional. Pada 17 November 1999 Presiden Abdurahman Wahid 

mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Antonius 

Sujata. Hasil pertemuan tersebut Presiden Abdurahman Wahid menyepakati 

dibentuknya suatu lembaga pengawasan penyelenggaraan negara untuk 

mendukung pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Akhirnya pada 16 Desember 1999 Presiden Abdurahman Wahid mengeluarkan 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pngkajian 
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Pembentukan Lembaga Ombudsman. Isi Keppres ini ternyata melenceng dari 

hasil diskusi yang dulu dilakukan Presiden Abdurahman Wahid dengan Antonius 

Sujata dan Marzuki Darusman. Sebab hasil diskusi tersebut seharusnya presiden 

membentuk lembaga Ombudsman, sedangkan isi Keppres ini hanya membentuk 

Tim Pengkajian Pembentukan Ombudsman. 

Antonius Sujata dan Marzuki Darusman kembali menghadap Presiden 

Abdurahman Wahid untuk mengklarifikasi Keppres Nomor 155 Tahun 1999 

tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman, dan tetap 

merekomendasikan untuk langsung membentuk lembaga Ombudsman. Alasan 

Antonius Sujata ingin presiden langsung membentuk lembaga Ombudsman adalah 

adanya desakan kuat dari masyarakat dan mahasiswa yang menghendaki 

pemberantasan KKN dan perbaikan pelayanan umum. Akhirnya Presiden 

Abdurahman Wahid setuju untuk langsung membentuk lembaga Ombudsman. 

Tanggal 10 Maret 2000 Presiden Abdurahman Wahid resmi menerbitkan 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Komisi Ombudsman Nasional. Pada 13 Maret salinan Keppres tersebut diterima 

Antonius Sujata yang diangkat menjadi Ketua merangkap Anggota Komisi 

Ombudsman Nasional. Presiden juga mengangkat anggota Komisi Ombudsman 

Nasional yang lain yaitu Prof. C.F.G. Sunaryati Hartono sebagai wakil ketua 

merangkap anggota, Teten Masduki sebagai anggota, KH. Masdar F Masudi 

sebagai anggota, RM Surachman sebagai anggota, APU sebagai anggota, Prof. 

Bagir Manan sebagai anggota, dan Sri Uri sebagai anggota. Presiden Abdurahman 
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Wahid melantik Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional 

yang pertama pada tanggal 20 maret 2000 di Istana Negara. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan model Sistem politik 

menurut David Easton diantaranya badan eksekutif dan yudikatif; kelompok 

kepentingan, media massa; anggota-anggota masyarakat; tokoh-tokoh masyarakat 

(golongan elit); sikap dan perilaku pembuat keputusan. Berikut ini dijelaskan 

pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dengan menggunakan 

model sistem politik.  

1. Badan Eksekutif dan Yudikatif 

Perumusan kebijakan tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional sangat 

di tentukan oleh badan eksekutif yang dalam penelitian ini adalah Presiden 

Abdurrahman Wahid dan seluruh jajarannya. Hal ini dikarenakan yang 

merumuskan dan mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional adalah badan eksekutif 

negara. Sedangkan badan yudikatif yang berperan dalam perumusan Keputusan 

Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi 

Ombudsman Nasional adalah lembaga Kejaksan Agung yang saat Keppres 

tersebut dibuat dipimpin oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman. Dan juga dibantu 

oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Antonius Sujata. 

Badan eksekutif negara yang terlibat dalam diantaranya adalah Presiden 

Abdurahman Wahid dan Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak beserta jajaran 
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mereka yang membantu merumuskan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Fungsi Presiden Abdurahman 

Wahid adalah sebagai pencetus ide pembentukan Komisi Ombudsman Nasional 

dan yang mengesahkan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Komisi Ombudsman Nasional. Sebagai suatu proses kolektif, pembuat keputusan 

bisa sekaligus berfungsi sebagai pengesah keputusan tersebut, dan atau pembuat 

keputusan adalah pihak-pihak yang berbeda dengan pengesah keputusan (Islamy, 

2000:98). 

Dalam wawancara antara Antonius Sujata dengan Televisi Republik Indonesia 

(TVRI) Sumatera Utara (Sumut) pada Februari 2009 diketahui ide awal 

pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dilontarkan oleh Presiden 

Abdurrahman Wahid, saat berdiskusi dengan Antonius Sujata dan mantan Jaksa 

Agung Marzuki Darusman tentang Ombudsman pada 17 November 1999. Satu 

hari kemudian, pada tanggal 18 November 1999, Antonius Sujata diminta oleh 

Wakil Sekretaris Kabinet memberikan bahan pemikiran mengenai Lembaga 

Ombudsman tersebut guna persiapan penerbitan Keppres. Akan tetapi Keputusan 

yang keluar setelah diskusi itu adalah Keputusan Presiden No.155 Tahun 1999 

Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Oleh karena itu 

pada 18 Desember 1999 Antonius Sujata bersama Jaksa Agung Marzuki 

Darusman kembali menghadap Presiden dan memperoleh klarifikasi tentang 

keberadaan Keppres Nomor 155 Tahun 1999, keduanya tetap pada rekomenasi 

dari hasil diskusi terbatas yang telah dilakukan sebelumnya.  
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Setelah itu pada tanggal 22 Desember 1999 disusunlah konsep Keputusan 

Presiden yang baru tentang pembentukan lembaga Ombusman di Indonesia. 

Secara maraton pada awal Januari 2000 konsep keputusan presiden tersebut 

dibahas bersama-sama dengan Asisten Sekretaris Kabinet. Untuk memastikan 

tidak adalagi perubahan substansi Keputusan Keppres sebagaimana terjadi 

sebelumnya, Pada tanggal 18 Januari 2000, Antonius Sujata sebagai salah satu 

penggagas pembentuk Ombudsman menemui Sekretaris Kabinet Marsilam 

Simanjuntak untuk memastikan apakah nantinya dengan Keppres tersebut 

Ombudsman dapat dibentuk dan berfungsi secara efektif. Menurut Marsilam 

Simanjuntak yang saat itu diperlukan adalah pembentukan Tim Pengkajian 

Pembentukan Ombudsman terlebih dahulu. Tetapi mengingat desakan masyarakat 

dan mahasiswa yang semakin kuat menghenaki pemberantasan KKN dan 

perbaikan pelayanan umum, agar tidak terkesan bertele-tele Antonius Sujata tetap 

berpendapat bahwa Presiden langsung membentuk Ombudsman sebagaimana 

gagasan semula, bukan Tim Pengkajian sebagaimana diusulkan Marsilam 

Simanjuntak (Sujata, 2002:3). Akhirnya pada tanggal 10 Maret 2000 presiden 

menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Komisi Ombudsman Nasional. 

2. Kelompok Kepentingan 

Kelompok kepentingan yang ikut menjadi faktor pembentukan Komisi 

Ombudsman Nasional diantaranya adalah kelompok-kelompok yang menyatakan 

Indonesia masuk ke dalam kelompok negara-negara terkorup. Seperti Political 

and Economic Risk Consultancy (PERC) yang menyimpulkan Indonesia sebagai 
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negara paling korup ketiga setelah Cina dan Vietnam. PERC adalah sebuah 

perusahaan konsultan yang mengkhususkan dalam informasi bisnis strategis dan 

analisis untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis di negara-negara 

di Asia Timur dan Tenggara. PERC menghasilkan berbagai laporan resiko di 

negara-negara Asia, memberikan perhatian khusus untuk kritis variabel sosial-

politik seperti korupsi, hak kekayaan intelektual, kualitas tenaga kerja, dan 

sistemik lain yang menunjukan kekuatan dan kelemahan masing-masing negara 

Asia. Penelitian yang dilakukan Transparancy Internasional (TI) tahun 1995 juga 

menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup di dunia dengan 

indeks 1,94, di bawah Cina (2,16) dan Pakistan (2,25). 

Berdasarkan laporan TI yang diumumkan pada 31 Juli 1997, kondusi korupsi di 

Indonesia tampaknya tidak mengalami perbaikan yang mendasar. Pada tahun 

1997, dilaporkan Indonesia berada di peringkat ketujuh negara-negara paling 

korup di dunia. Itu pun setelah jumlah negara yang termasuk dalam survai 

bertambah menjadi 52, sementara pada masa-masa sebelumnya negara yang 

disurvei hanya 48 negara. Kelompok-kelompok ini secara tidak langsung 

mendesak pemerintah untuk memperbaik pemberian pelayanan yang baik kepada 

masyarakat agar Indonesia tidak lagi menjadi negara terkorup. 

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap 

pembuatan keputusan (Irfan Islamy, 2003:26). Lingkungan sosial ini nantinya 

juga ikut andil dalam membentuk karakter dari pembuat keputusan sehingga 

nantinya akan mempengaruhi pembuatan keputusan. Kelompok luar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok-kelompok di luar pemerintah 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.asiarisk.com/percrpts.html&prev=/search%3Fq%3Dperc%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26hs%3D5MS%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhj8t7YYLCwnKhWtqtc4e8Z5YdIrkg
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yang mendorong pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Kelompok-

kelompok tersebut diantaranya adalah kelompok-kelompok riset yang menyatakan 

Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara terkorup di dunia. Diantaranya 

Political and Economic Risk Consultancy (PERC) dan Transparancy 

Internasional (TI). Dengan dinyatakannya Indonesia sebagai negara terkorup, 

akan membuat citra Indonesia buruk di mata internasional. Oleh karena itu 

pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid berusaha untuk merubah citra 

Indonesia menjadi baik.  

Salah satunya adalah menjamin adanya pelayanan publik yang baik. Untuk 

mendapatkan pelayanan publik yang baik diperlukan pengawasan dari pemerintah 

dan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Maka dibentuklah Komisi 

Ombudsman Nasional yang melakukan pengawasan atas pemberian pelayaan 

publik yang diberikan oleh penyelenggara negara. Komisi Ombudsman Nasional 

melakukan pengawasan pelayanan publik dengan mengikut sertakan masyarakat 

dalam melakukan pengawasan, sehingga partisipasi publik dapat ditingkatkan 

guna mengawasi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. 

3. Media Massa 

Media massa merupakan pilar keempat dalam demokrasi. Fungsinya adalah 

sebagai kontrol sosial baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Peran media 

massa dalam perumusan kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional 

diantaranya memberitakan tentang beberapa kasus maladministrasi yang 

melibatkan aparatur negara terutama saat masa Orde Baru. Berikut beberapa 
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contoh kasus maladministrasi yang melibatkan aparatur negara pada masa Orde 

Baru yang ditampilkan di media massa. 

Tabel 2. Beberapa Kasus Penggunaan Kekerasan dan Perlawanan Rakyat 

dalam Pelaksanaan Eksekusi 

Kasus Tanah 

Rorotan 

(Bekasi) 

Sekitar 200 warga Kampung Rorotan mendatangi Pengadilan 

Negeri Bekasi. Mereka menggelar poster dan pamflet 

memprotes penetapan eksekusi. Pasalnya, warga merasa tidak 

dilibatkan dalam pembicaraan kasus tanah tersebut, namun tiba-

tiba tanah yang mereka tempati dimiliki oleh orang lain yang 

dibuktikan dengan sertifikat (Kompas, 2 Agustus 1993). 

Kasus 

Sukajadi 

(Bandung) 

Sekitar 100 KK warga Sukajai mendatangi Pengadilan Negeri 

Bandung menyatakan keberatan atas eksekusi. Warga mengakui 

tanah yang ditempai bukan miliknya, namun warga keberatan 

dengan nilai ganti rugi yang rendah. Warga keberatan dieksekusi 

karena kasus masih diperiksa di tingkat Kasasi MA (Kompas, 9 

September 1994). 

Kasus Panala 

(Palangkaraya) 

Sekitar 235 warga Panala bersikeras menolak eksekusi putusan 

MA. Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah mencoba 

melakukan eksekusi pembebasan tanah, namun mendapat 

perlawanan. Warga menahan buldoser dan alat berat yang akan 

melakukan eksekusi (Kompas,28 Oktober 1994). 

Kasus Tanah 

Merah 

(Jakarta) 

Ratusan warga Tanah Merah Plumpang bersiaga dengan bambu 

runcing dan bendera Merah Putih Menyambut petugas Kamtib 

Jakarta Utara yang akan menyingkirkan gubuk-gubuk mereka. 

Warga bertahan karena menurut mereka kasusnya sedang 

disidangkan di PTUN Jakarta. Namun, eksekusi dilaksanakan 

juga (Kompas, 14 April 1992). 

Kasus 

Kampung 

Sawah 

(Jakarta) 

Pembongkaran paksa pemukiman liar di Kampung Sawah oleh 

Kamtib Pemda DKI Jakarta mendapat perlawanan warga. 

Petugas yang jumlahnya 300 orang dihadapi dengan lemparan 

batu oleh warga. Kasus ini akhirnya dibawa kepengadilan 

(Kompas, 18 Agustus 1992). 

Sumber: I. Sanywan Sumardi,S.J., ”Menimbang Korban-Korban Pembangunan 

Antara Gereja Seputar Altar dan Gereja Tanah Tergusur”, dalam Birokrasi 

Nampongah (Denny B.C. Harandja, 2003:83). 

 

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan Presiden Habibie dilantik, kebebasan 

berekspresi yang diberikan kepada masyarakat semakin besar. Salah satu 

kebijakan yang diambil era Habibie adalah meningkatkan kebebasan pers dengan 
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mempermudah pemberian Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) kepada 

perusahaan pers, dan pembebasan rapol dan napol (Djajadi, 1999:269-272). 

Dengan meningkatnya kebebasan pers, media massa semakin berani 

memberitakan kasus-kasus yang melibatkan aparatur negara. Pemberitaan tersebut 

merupakan fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh media massa. Pemberitaan 

itulah yang mendorong pemerintah masa reformasi terutama saat kepemimpinan 

Presiden Abdurrahman Wahid untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang 

diberikan oleh aparatur negara. Maka akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid 

membentuk Komisi Ombudsman Nasional untuk mengawasi jalannya 

penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara. 

4. Anggota Masyarakat 

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dipengaruhi oleh tekanan-tekanan 

dari luar pemerintah. Pemerintah mendapat tekanan dari luar yaitu dari 

masyarakat dan mahasiswa untuk menyelesaikan berbagai penyimpangan yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara. Irfan Islamy (2003:25) mengatakan 

seringkali administrator harus membuat keputusan karena adanya tekanan-tekanan 

dari luar. Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan nama “rational 

comprehensive” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus 

mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penelitian 

“rasional” semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat 

dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut 

berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya.  
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Tekanan dari luar dalam pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yaitu dari 

masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan penyelesaian berbagai 

penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pada era Orde baru, 

masyarakat kerap mengalami praktek-praktek penyimpangan tugas dan wewenang 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Lembaga hukum yang ada juga 

kurang baik dalam menjalanjan tugasnya. 

Salah satu contohnya adalah dugaan kolusi antara Ram Gulumal terdakwa kasus 

Gandhi Memorial School, dan majelis hakim agung yang mengadili perkaranya. 

Kasus ini mencuat ketika surat rahasia Ketua Mahkamah Agumh Bidang Hukum 

Pidana Adi Andojo Soetjipto kepada Kepala Kejaksaaan Negeri Jakarta Pusat 

ternyata bocor. Isi surat tersebut dengan tegas menyebutkan rapat pimpinan 

Mahkamah Agung (pada 5 Desember 1995) menemui adanya kolusi antara Ram 

Gulumal alias V.Ram, terdakwa kasus Gandhi Memorial School (Majalah Sinar 

edisi 4 Mei 1996) 

Sujata (2002:1) mengatakan, tampaknya duet kepemimpinan Gus Dur dan 

Megawati saat itu harus menanggung beban politik dan sejarah masa lalu yang 

cukup berat. Korupsi masih tetap merajalela bahkan cenderung tanpa kendali. 

Penegak hukum juga mengalami kesulitan mewujudkan cita-cita reformasi hukum 

yang menjadi salah satu agenda reformasi. Partai politik berebut jatah kekuasaan 

dan akses ekonomi. Masyarakat dan mahasiswa kembali melontarkan kritik dan 

ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi dan berbagai penyimpangan 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pemerintah juga semakin kehilangan 
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kewibawaan karena terus menerus terlibat polemik kontroversial sehingga tidak 

mampu mengurus kebutuhan dasar masyarakat. 

Hal ini menyebabkan pandangan buruk kepada aparatur pemerintah. Masyarakat 

dan mahasiswa yang merasa dirugikan oleh perilaku penyelenggara negara ini 

semenjak munculnya gerakan reformasi menjadi semakin sering dan berani 

menyampaikan rasa kekecewaan mereka kepada pemerintah. Dalam kondisi 

mendapat tekanan masyarakat yang menghendaki terjadinya perubahan menuju 

pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, maka pemerintah saat itu 

berusaha melakukan beberapa perubahan sesuai aspirasi yang berkembang di 

tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk sebuah 

lembaga pengawasan terhadap penyelenggara negara, bernama Komisi 

Ombudsman Nasional. 

5. Sikap dan perilaku pembuat keputusan 

Dalam perumusan kebijakan, sifat pribadi dari pembuat kebijakan juga turut 

mempengaruhi hasil kebijakan. Sifat-sifat pribadi yang dimaksud adalah sifat 

pribadi pembuat kebijakan, yang dalam penelitian ini ialah Presiden Abdurrahman 

Wahid sebagai pembuat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam wawancara antara Antonius 

Sujata dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumatera Utara (Sumut) pada 

Februari 2009 diketahui ide awal pembentukan Komisi Ombudsman Nasional 

dilontarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, saat berdiskusi dengan Antonius 

Sujata dan mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman tentang Ombudsman. Saat 

diskusi itu Presiden Abdurrahman Wahid menyadari bahwa banyak rakyat yang 
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menjadi korban dan objek dari pelayanan, dan aparat pengawasan yang ada 

kurang efektif sehingga beliau ingin membentuk Ombudsman. Ini menunjukan 

bahwa adanya sifat kepedulian Presiden Abdurrahman Wahid terhadap masalah 

pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk membuat suatu kebijakan, akan dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi dari 

pembuat kebijakan. Hal ini seperti yang dikatakan Irfan Islamy (2003:26) 

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan banyak 

dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Dalam membuat Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 yang menjadi pembuat keputusan ialah 

Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. 

Dari hasil wawancara Antonius Sujata dengan TVRI Sumatra Utara pada Februari 

dapat disimpulkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid memiliki sikap 

kepedulian akan penderitaan rakyat yang menjadi korban dan objek dari 

pelayanan, sedangkan aparat pengawasan kurang efektif. Akhirnya Presiden 

Abdurrahman Wahid berniat membentuk Ombusman. Akan tetapi kesungguhan 

Presiden Abdurrahman Wahid dalam membentuk Ombusman sempat diragukan 

karena keputusan presiden yang pertama keluar adalah Keputusan Presiden 

No.155 Tahun 1999 tentang pembentukan Tim Pengkajian Pembentukan 

Ombudsman. 

Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden No.155 Tahun 

1999 karena mendapat pengaruh dari Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak 

yang mengatakan bahwa yang saat itu diperlukan adalah pembentukan Tim 

Pengkajian Pembentukan Ombudsman terlebih dahulu. Akan tetapi Antonius 
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Sujata tetap berpendapat bahwa sebaiknya presiden langsung membentuk 

Ombudsman karena banyaknya desakan dari masyarakat dan mahasiswa yang 

menghendaki pemberantasan KKN dan perbaikan pelayanan umum. Akhirnya 

pada tanggal 10 Maret 2000 presiden menerbitkan Kepututsan Presiden Nomor 44 

Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. 

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dikenal sebagai tokoh pluralisme. 

Mengantarkan kepergian Gus Dur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menegaskan, mendiang sebagai bapak pluralisme dan multikulturalisme di 

Indonesia. Gus Dur merupakan pejuang reformasi yang melembagakan 

penghormatan pada kemajemukan ide dan identitas. Almarhum Gus Dur, 

lanjutnya, adalah salah satu pemimpin dan pemikir Islam yang sangat dihormati, 

baik di Indonesia maupun di dunia. Gus Dur meyakini Islam sebagai sumber 

universal bagi kemanusiaan, keselamatan, perdamaian, keadilan, dan toleransi 

(Koran Kompas edisi Sabtu, 2 Januari 2010). Sesuai dengan pandangan kaum 

pluralis, kebijakan publik adalah produk dari perjuangan kelompok (kaum pluralis 

adalah sekelompok orang yang mempunyai faham yang menyatakan adanya 

berbagai keragaman dalam masyarakat) (Santosa, 2008:37). Tokoh kaum pluralis 

sering sekali memperjuangkan persamaan hak dan toleransi antar sesama manusia 

dari berbagai kelompok. Persamaan hak tersebut juga termasuk dalam hal 

mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah. Beberapa tokoh yang 

mengenal Presiden Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa beliau memiliki 

sifat kepedulian terhadap kezaliman yang terjadi kepada masyarakat. Presiden 

Abdurrahman Wahid memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pemerintahan 

yang bersih. Oleh karena itu beliau sangat mendukung terbentuknya Komisi 
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Ombudsman Nasional, agar menghilangkan maladministrasi dari pemerintahan 

Indonesia. Sehingga seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan bisa 

mendapatkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara. 

 

C. Faktor Sosial Politik Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. 

Pada perumusan kebijakan yang menggunakan model sistem politik, faktor 

lingkungan juga mempengaruhi output atau hasil dari kebijakan tersebut. 

Lingkungan yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan 

internal. Lingkungan eksternal adalah segala hal yang berasal dari dunia 

internasional atau luar negeri yang menyebabkan pemerintah merumuskan 

kebijakan tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Sedangkan 

Lingkungan internal adalah segala hal yang berasal dari lingkungan domestik atau 

di dalam negara Indonesia yang menyebabkan pemerintah merumuskan kebijakan 

tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.  

1. Lingkungan Eksternal 

a. Tekanan Lembaga Donor Dana Internasional 

Faktor lingkungan eksternal diantaranya berasal dari tuntutan lembaga pendonor 

dana internasional yang menginginkan pemerintah merubah tata kelola 

pemerintahan menjadi lebih baik dengan menggunakan prinsip Good Governance. 

Lembaga donor tersebut berasal dari negara-negara barat yang cenderung 

menganut sistem liberalisme. Setelah runtuhnya negara Uni Soviet, negara-negara 

liberal semakin meluaskan pengaruhnya ke negara-negara berkembang, tidak 
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terkecuali Indonesia. Negara-negara liberal mencoba menerapkan beberapa 

konsep mereka di negara berkembang. Salah satu konsep negara liberal adalah 

adanya Good Governance atau prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang menimpa negara-negara di Asia, 

khususnya Asia Tenggara. Nilai tukar rupiah terhdap dolar merosot sangat drastis, 

utang luar luar negeri menjadi membengkak dalam tempo singkat (Sembel, 

2001:11). Untuk bisa keluar dari krisis tersebut, negara-negara di Asia harus 

meminjam dana dari lembaga donor milik negara-negara liberal seperti Dana 

Moneter Internasional (IMF) dan World Bank.  

Paling sedikit ada tiga potensi manfaat bantuan IMF. Pertama, efek psikologis 

bahwa ada yang memberi pertolongan dapat membantu menentramkan pelaku 

ekonomi yang mulai panik. Kedua, bantuan konkret yang diberikan, misalnya 

dalam bentuk pinjaman siaga dengan syarat lunak, tentu saja akan sangat 

meningkatkan kekuatan Indonesia dalam menghadapi krisis. Ketiga, sudah 

menjadi rahasia umum bahwa para teknokrat sudah lama menginginkan 

peninjauan kembali beberapa proyek besar yang manfaat ekonominya sangat 

disangsikan (Sembel, 2001:11). 

Lembaga donor tersebut mengharuskan negara yang meminjam dana dari mereka 

untuk menerapkan prinsip Good Governance dalam pemerintahannya. Hal ini 

sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka untuk dapat 

mengembalikan pinjaman yang diberikan. Pada awal 1900-an, diadakan 

pertemuan negara-negara donor yang dipromotori oleh Bank Dunia. Pertemuan ini 

kemudian dikenal sebagai “Konsensus Washington”. Dalam pertemuan ini 
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terungkap banyak bantuan asing “bocor” akibat praktik bad governance 

(pemerintahan yang tiddak akuntabel, tidak transparan, penyalahgunaan 

wewenang, korupsi, dll). Oleh karena itu, kemudia disepakati bahwa penerima 

bantuan harus diberi persyaratan (conditionality), yaitu kesediaan untuk 

mempraktekan good governance (keterbukaan, demokrasi, cheks and balance, 

dan lain-lain). Maka sejak pertengahan 1900-an, bantuan asing disertai 

kondisionalitas untuk mengurangi kebocoran bantuan asing dan efektivitas 

pemerintahan negara berkembang (Santosa, 2008:130). 

Indonesia yang merupakan negara yang ikut meminjam dana dari lembaga donor 

tersebut juga harus menerapkan prinsip Good Governance. prinsip Good 

Governance terdiri dari (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) 

tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan (6) keadilan, (7) efektivitas 

dan efisiensi, (8) akuntabilitas, dan (9) visi strategik. Penerapan prinsip Good 

Governance pada pemerintahan Indonesia membuat pemerintah Indonesia harus 

menjamin adanya pelayanan publik yang baik yang diberikan oleh penyelenggara 

negara. Salah satu upaya pemerintah adalah membentuk lembaga pengawasan 

pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara. 

Lembaga tersebut adalah Komis Ombudsman Nasional. 

b. Globalisasi Ekonomi 

Pengertian globalisasi diambil dari kata global yang berarti universal. Globalisasi 

perekonomian muncul akibat adanya hubungan saling membutuhkan antar bangsa 

dan negara di bidang ekonomi. Indonesia ikut dalam globalisasi ekonomi ditandai 

dengan adanya hubungan dagang dan kerjasama ekonomi Indonesia dengan 
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negara lain. Salah satu bentuk globalisasi perekonomian adalah terbentuknya 

pasar bebas dunia. Para pengusaha yang ada di pasar bebas menuntut pemerintah 

untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. 

Salah satu bentuk hambatan tersebut adalah adanya sistem birokrasi dan 

pelayanan publik yang buruk. Globalisasi perekonomian yang terjadi saat ini 

menuntut pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik guna meningkatkan 

ivestasi atau modal asing yang masuk ke Indonesia. Perbaikan pelayanan publik 

ini juga untuk merespon permintaan investor asing untuk merubah sistem 

birokrasi. Selama masa Orde Baru, sistem birokrasi Indonesia terkesan berbelit-

belit dan banyak terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sistem seperti ini dapat 

menghambat iklim investasi di Indonesia. Pihak asing enggan menanamkan 

modalnya ke Indonesia jika harus berurusan sistem birokrasi dan administrasi 

yang berbelit-belit dan menghabiskan banyak uang serta waktu hanya untuk 

menjalankan sebuah usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian Political and Economic Risk Consultancy (PERC), 

Indonesia menjadi negara paling korup ketiga setelah Cina dan Vietnam. PERC 

adalah sebuah perusahaan konsultan yang mengkhususkan dalam informasi bisnis 

strategis dan analisis untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis di 

negara-negara di Asia Timur dan Tenggara. PERC menghasilkan berbagai 

laporan resiko di negara-negara Asia, memberikan perhatian khusus untuk kritis 

variabel sosial-politik seperti korupsi, hak kekayaan intelektual, kualitas tenaga 

kerja, dan sistemik lain yang menunjukan kekuatan dan kelemahan masing-

masing negara Asia.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.asiarisk.com/percrpts.html&prev=/search%3Fq%3Dperc%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26hs%3D5MS%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhj8t7YYLCwnKhWtqtc4e8Z5YdIrkg
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Hasil penelitian tersebut membuat para investor asing mendesak pemerintah 

untuk memperbaiki sistem birokrasi dan pelayanan publik yang diberikan oleh 

penyelenggara negara. Jika hal ini tidak dilakukan pemerintah, investor asing 

akan enggan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Investor asing akan 

lebih memilih negara dengan pelayanan publik yang baik dan dan sistem 

investasi yang sehat untuk menanamkan modalnya. Dengan perbaikan pelayanan 

publik, para investor asing akan kembali percaya untuk menanamkan modalnya 

ke Indonesia. Akhirnya pemerintah masa reformasi membentuk Komisi 

Ombudsman Nasional untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diberikan oleh pemeritah. Pembentukan komisi ini juga menandai kesungguhan 

tekad pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi dan administrasi negara di 

Indonesia. 

2. Lingkungan Internal 

a. Tuntuan Demokratisasi Pelayanan Publik 

Lingkungan internal dari negara Indonesia yang mempengaruhi perumusan 

kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional diantaranya adanya 

desakan dari masyarakat Indonesia untuk memperbaiki pelayanan publik yang 

ada. Keadaan sosial masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru cenderung 

menganut budaya patologi birokrasi Hariandja (2003: 116) merujuk pada karya 

Fred W. Riggs yang berjudul Administration in developing Countries: The Theory 

of Prismatic Society (1964), menyatakan “dapat kita katakan bahwa birokrasi 

yang lahir dari rahim masyarakat prismatik, yaitu masyarakat yang menjadi 

tempat saling berbenturannya nilai-nilai tradisional dan nila-nilai modern. Sebagai 
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anak kandung masyarakat prismatik, sementara nilai-nilai lama belum tercabut 

secara tuntas akarnya, sedangkan nilai-nilai baru mulai dikembangkan, birokrasi 

kita tidak luput dari pergumulan antara dua nilai tersebut. Secara struktur ia 

memang menempatkan ciri-ciri sebagaimana layaknya birokrasi modern. Namun 

secara kultural, di balik struktur modernnya, birokrasi kita masih membawa 

semangat feodalisme dalam setiap aspek kehidupannya.” Hariandja (2003:116-

123) dalam buku Birokrasi Nan Pongah menjelaskan determinasi budaya dalam 

kecenderungan patologi birokrasi, yaitu: 

b) Orientasi Status yang Mendorong Sikap Deskriminatif. 

Kenyataan yang ada di Indonesia, berprilaku cenderung bias kepada kelompok 

masyarakat ekonomi menengah ke atas. Kecenderungan ini bisa terlihat pada 

pelayanan sosial birokrasi yang sering berorientasi status. Pelayanan sosial 

birokrasi cenderung bias kepada kelas-kelas yang mapan secara ekonomi daripada 

elemen rakyat kelas bawah. Dalam keadaan kapasitas pembangunan sosial atau 

pelayanan sosial yang jumlahnya terbatas, prosedur yang berbelit-belit merupakan 

seleksi prosedural terhadap kelas-kelas masyarakat. Sedangkan masyarakat 

golongan mampu akan diperlakukan istimewa sehingga prosedur yang panjang 

tersebut dapat dilompati sehingga hanya perlu waktu singkat. 

c) Budaya Petunjuk dan Formalisme yang Mengatasi Produktivitas. 

Orientasi pada status juga menjelaskan cara pandang birokrasi pada kerja yang 

mementingkan simbol-simbol dan kegiatan-kegiatan yang bersifat prestisius 

daripada pelayanan sosial yang efektif, efisien, dan adil. Formalisme dalam tubuh 

birokrasi akan menghasilkan implikasi yang buruk bagi masyarakat. Pertama, 
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program atau proyek pembangunan yang dikerjakan birokrasi adalah pemborosan 

karena merupakan proyek prestisius daripada proyek produktif yang dapat 

memajukan masyakrat. Kedua, berkaitan dengan wacana makna, dengan 

ambiguitas pemaknaan yang dilakukan birokrasi sehingga menciptakan 

kesenjangan antara gagasan dan realitas. Dalam kondisi kebingungan ini, 

hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan 

”bapakisme”, yaitu aparat birokrasi akan menerjemahkan gagasan-gagasan dalam 

konstitusi sasuai dengan apa yang ia tangkap tentang apa yang menyenangkan 

atasannya. 

d) Korupsi dan Kolusi: Upeti dalam Masyarakat Modern. 

Ciri lain dari birokrasi Orde Baru adalah korupsi dan kolusi yang berjangkit 

secara akut dalam kinerja birokrasi. Fenomena korupsi dan kolusi yang akut ini 

merupakan cermin tidak tanggapnya birokrasi terhadap hak-hak warga negara atas 

dana pembangunan. Dalam birokrasi patrimonial, berjangkitnya korupsi dan 

kolusi merupakan suatu gejala yang merupakan bentuk lain dari budaya upeti, 

mengingat penempatan jabatan dan kedudukan sebagai sumber kekayaan dan 

keuntungan. 

e) Nepotisme: Hubungan yang Didasarkan pada Kriteria Pribadi dan Politik. 

Ada beberapa kasus nepotisme dalam birokrasi Orde Baru, diantaranya kasus 

mobil Timor (Tommy Soeharto), monopoli pupuk urea tablet oleh PT Aryo Seto 

Wijoyo. Persoalan tersebut merupakan refleksi patrimonial dalam pola hubungan 

yang bersifat nepotisme, yaitu hubungan-hubungan yang pembentukannya 

didasarkan pada kriteria pribadi dan politik. 
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f) Feodalisme di Antara Modernisasi dan Status Quo. 

Pada konteks masyarakat prismatik, nilai-nilai modern yang dijargonkan dan 

dicoba ditanamkan pada masyarakat lebih merupakan dimensi permukaan dari 

nilai-nilai tersebut. Sebaliknya, gagasan-gagasan pokok pada nilai-nilai tersebut 

cenderung diabaikan. Dalam hal ini, pembangunan lebih dimaknai sebagai 

perubahan masyarakat dalam parameter kuantitatif yang kasar, misalnya 

industrialisasi, revolusi teknologi, pertumbuhan, efisiensi dan efektivitas. 

Parameter lain yang penting, namun berada pada dataran abstrak yang tinggi 

antara lain demokratisasi, keadilan sosial, dan akuntabilitas publik tersendat-

sendat untuk diberlakukan. 

Budaya patologi ini menyebabkan adanya krisis kepercayaan rakyat Indonesia 

kepada pemerintah. Pemerintah masa Orde Baru lebih cenderung memberi 

kemudahan dalam pelayanan publik kepada pihak-pihak yang dekat atau 

mempunyai hubungan baik dengan pihak penguasa. Hal inilah yang membuat 

masyarakat kurang percaya kepada tokoh-tokoh yang menjalankan pemerintahan. 

Masyarakat Indonesia menuntut pemerintah masa reformasi untuk memperbaiki 

sistem birokrasi dan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Beberapa alasan 

perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik, menurut Sadu Wasistiono antara 

lain (Santosa, 2008:58): 

1. Instansi pemerintah pada umumnya menyelenggarakan kegiatan yang bersifat 

monopoli, sehingga tidak terdapat iklim kompetisi di dalam, padahal tanpa 

kompetisi tidak akan tercipta efisiensi dan peningkatan kualitas. 
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2. Dalam menjalankan kegiatan, aparatur pemerintah lebih mengandalkan 

kewenangan daripada berbuat jasa atau pun kebutuhan konsumen. 

3. Belum atau tidak diadakan akuntabilitas terhadap kegiatan suatu instansi 

pemerintah, baik akuntabilitas vertikal ke bawah, ke samping, maupun ke atas. 

Hal ini disebabkan oleh adanya tolok ukur kinerja setiap instansi pemerintah 

yang dibakukan secara nasional berdasarkan tanda yang dapat diterima secara 

umum. 

4. Dalam aktivitasnya, aparat pemerintah seringkali terjebak pada pandangan 

“ectic”, yakni mengutamakan pandangan dan keinginan mereka sendiri 

(birokrasi) daropada konsep “emic”, yakni konsep dari mereka menerima jasa 

layanan pemerintah. 

5. Kesadaran anggota masyarakat pada hak dan kewajiban sebagai warga negara 

maupun sebagai konsumen masih relatif rendah, sehingga mereka cenderung 

menerima begitu saja, terlebih layanan yang diberikan bersifat cum-cuma. 

Dengan latar belakang seperti itu, pemerintah ingin merubah citra sistem birokrasi 

dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan menjadi lebih baik. Hal 

ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka 

pemerintah pada masa reformasi berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

publik yang diberikan oleh penyelenggara negara. Salah satu caranya dengan 

membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik yang bernama Komisi 

Ombudsman Nasional. Hal ini penting dilakukan karena untuk membuat 

masyarakat percaya kepada pemerintah, sehingga akan kembali memilih mereka 
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pada pemilu. Dengan demikian tokoh-tokoh yang ada dalam pemerintahan 

Indonesia akan tetap bisa melanggengkan kekuasaan mereka di Indonesia. 

b. Tuntutan Pemulihan Krisis Ekonomi 

Pada tahun 1997 krisis moneter menimpa negara-negara di Asia, termasuk 

Indonesia. Krisis di Indonesia salah satu penyebabnya adalah sistem birokrasi di 

Indonesia pada masa Orde Baru yang memberi kemudahan bagi pemilik modal 

untuk mengusai sumber daya yang ada di Indonesia, termasuk yang berhubungan 

dengan hajat hidup orang banyak. Para pemilik modal ini diberikan kemudahan 

karena memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Saat krisis moneter 

berlangsung, banyak perusahaan-perusahaan besar yang diberikan kemudahan 

tersebut mengalami kebangkrutan. Modal yang dimiliki oleh para pengusaha ini 

banyak yang dibawa lari ke luar negeri. Hutang Indonesia kepada luar negeri juga 

semakin meningkat. Akibatnya nilai tukar rupiah turun tehadap dolar, harga-harga 

kebutuhan pokok meningkat, dan banyak pengangguran. 

Saat Presiden Soeharto dilantik kembali pada 21 Mei 1998, Indonesia sedang 

mengalami krisi ekonomi yang sudah berlangsung selama sembilan bulan. Saat itu 

Bank Dunia masih optimis Indonesia bisa melalui krisis karena menurut laporan 

mereka Indonesia telah membuat langkah-langkah besar dalam mendeversifikasi 

ekonominya dan mempromosikan sektor-sektor swasta yang kompetitif melalui 

manajemen makro ekonomi (Hikam, 1999:71-72). Tetapi dua bulan berikutnya, 

Presiden Soeharto tidak bisa membendung tuntutan reformasi karena semakin 

melemahnya legitimasi pemerintah. Lemahnya legitimasi ini salah satunya 

disebabkan oleh adanya desentralisasi kekuasaan dan monopoli hak penggunaan 
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aset negara oleh pemerintah.Seperti yang dicatat oleh BPS pada tahun 1997, 70% 

Produk Domestik Bruto (PBD) dikuasai oleh unit usaha dari total 16 juta unit 

usaha yang ada. Kesenjangan ini merupakan implikasi dari model pembangunan 

ekonomi yang terlalu memusatkan perhatian pada pertumbuhan 

ekonomi.(Hariandja, 2003:173). 

Masyarakat yang merasa menderita akibat krisis yang menimpa Indonesia, 

meminta pemerintah masa reformasi segera mengatasi krisis tersebut. Tuntutan-

tuntuan dari masyarakat tersebut sering disuarakan oleh mahasiswa melalui aksi 

unjuk rasa kepada pemerintah. Seiring dengan peralihan kekuasaan dari Soeharto 

ke Habibie, tuntutan-tuntutan masih terus digulirkan sampai menyentuh wilayah-

wilayah yang paling rawan dari kekuasaan Orde Baru.  

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan keadaan dari krisis 

ekonomi ialah dengan merubah sistem birokrasi dan pelayanan publik yang ada di 

Indonesia menjadi lebih baik. Dengan merubah sistem birokrasi dan pelayanan 

publik di Indonesia menjadi lebih baik dan bebas KKN, diharapkan dapat 

meningkatkan investasi ke Indonesia. Perbaikan pelayanan publik juga diharapkan 

dapat membuat pengusaha kecil semakin mengembangkan usahanya. Salah satu 

usaha untuk memperbaiki pelayanan publik adalah dengan mendirikan Komisi 

Ombudsman Nasional. Dengan adanya komisi ini diharapkan dapat mengurangi 

maladministrasi dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan 

demikian Indonesia akan cepat melalui krisis moneter yang berlangsung. 

 
 
 


	BAB IV
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	A. Profil Komisi Ombudsman Nasional

