
 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

Gambaran Umum Lembaga Ombudsman RI 

1. Sejarah Lembaga Ombudsman 

Ombudsman pertama kali dikenal di Negara Swedia. Istilah Ombudsman berasal 

dari bahasa Swedia yang berarti “perwakilan”. Akar sejarah perkembangan 

Ombudsman modern dapat dilacak dari istilah “justitie ombudsman” (Ombudsman 

for Justice) yang didirikan di Stockholm, Swedia, pada tahun 1809. 

Istilah Ombudsman pada awalnya menunjuk pada sosok orang bukan figur 

lembaga. Namun ketika Swedia membentuk Lembaga Ombudsman hampir 200 

tahun silam, pengertian resmi Ombudsman merujuk pada sebuah lembaga negara 

yang bertugas melindungi kepentingan individu dari pelanggaran yang dilakukan 

oleh lembaga negara lainnya. Sistem pengawasan Ombudsman di Swedia terus 

mengalami perkembangan hingga secara resmi The King’s Highest Ombudsman 

yang pada awalnya merupakan Ombudsman Kerajaan (Executive 

Ombudsman)berkembang menjadi Ombudsman Parlemen (Parliamentary 

Ombudsman)dengan dimasukkannya Ombudsman dalam Konstitusi Swedia pada 

tahun 1809. 
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Sebelum resmi diatur dalam Konstitusi, Parlemen Swedia juga sempat 

membentuk lembaga yang fungsinya hampir sama dengan The King’s Highest 

Ombudsman bernama Chancellor of Justice. Sebagai institusi pengawasan yang 

dibentuk Parlemen, Ombudsman Swedia secara independen menjalankan tugas 

menerima dan menyelidiki keluhan masyarakat terhadap penyelenggara negara. 

Keberadaan Ombudsman di Swedia menyiratkan arti bahwa lembaga Ombudsman 

dibentuk oleh, dan bertanggung jawab kepada Parlemen. Namun, tugas utamanya 

adalah melindungi hak individu Warga Negara Swedia dari bentuk pelanggaran 

yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintahaan ataupun aparat penegak hukum 

negara Eropa tersebut. 

Di Indonesia sendiri dinamika Ombudsman dapat dikategorisasikan dalam dua 

periode yaitu periode sebelum penerbitan UU Ombudsman RI dan periode setelah 

UU Ombudsman RI antara lain: 

a. Periode Sebelum Penerbitan UU Ombudsman RI 

Pada awal November 1999, Presiden Republik Indonesia K.H. Adburahman 

Wahid berinisiatif memanggil Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk 

mendiskusikan konsep pengawasan yang baru terhadap penyelenggara negara dan 

melibatkan Antonius Sujata seorang mantan Jampidsus. Setelah melalui 

serangkaian pembicaraan, muncul kesepakatan tentang konsep Lembaga 

Ombudsman yakni sebuah pengawasan yang  ditujukan guna mendukung proses 

pemberantasan KKN yaitu lembaga. 

Pada 8 Desember 1999, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) 

Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga 
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Ombudsman. Namun Keppres tersebut keluar dari kesepakatan, dimana Keppres 

tersebut hanya membentuk Tim Pengkajian Ombudsman, sedangkan Ombudsman 

secara kongkret tidak jadi dibentuk. Aspirasi masyarakat tentang perbaikan 

pelayanan publik dan pemberantasan KKN semakin kuat, dan disisi lain kinerja 

Tim Pengkajian Ombudsman lamban, maka pada 18 Desember 1999 Jaksa Agung 

bersama Antonius Sujata kembali menghadap Presiden dan meminta klarifikasi 

tentang keberadaan Keppres Nomor 155 Tahun 1999. 

Pada 20 Maret 2000, Presiden Abdurahman Wahid menerbitkan Keppres Nomor 

44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON) 

sekaligus menetapkan ketua, wakil ketua dan anggota Ombudsman. Pembentukan 

KON dimaksudkan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi 

yang kondusif dalam pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-

hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum dengan baik sebagai bagian 

dari pelaksanaan prinsip Good Governance. Secara evaluatif dengan merujuk 

pada Laporan Tahunan (Laptah) dan Laporan Lima Tahunan KON, eksistensi 

KON masih dipandang sebelah mata oleh aparatur penyelenggara pelayanan 

publik. Hampir separuh laporan kasus dari total rekomendasi KON tidak 

ditanggapi oleh instansi atau pejabat terlapor. Selain itu, tidak semua pengaduan 

masyarakat dibenarkan instansi terlapor bahkan sebagian justru dibantah 

kebenarannya. 

Hal tersebut membuat pengurus KON pada Januari 2005 menemui Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta agar Presiden SBY mengeluarkan 

Instruksi Presiden (Inpres) yang berisi agar para pejabat pemerintah mematuhi 

rekomendasi KON. Jika tidak patuh, atasan pejabat bersangkutan bisa 
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menjatuhkan sanksi. Pada dasarnya dengan dasar pembentukan berupa Keppres, 

KON terkondisikan sebagai bagian dari pemerintah, sehingga diragukan 

independensi kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

pemerintah itu sendiri. Tetapi, jika dasar hukum pembentukan Lembaga 

Ombudsman dengan Undang-Undang maka kedudukannya lebih kuat dibanding 

Keppres. Oleh karena itu, dengan dasar pembentukan melalui Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka kedudukan 

Lembaga Ombudsman RI akan benar-benar mandiri sebagai Ombudsman 

Parlemen. 

b. Periode Setelah Terbit UU Ombudsman RI 

Dikaitkan dengan kepentingan masyarakat akan adanya penyelenggaraan 

pelayanan publik dan penegakan hukum yang baik, bersih dan efisien, guna 

meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi 

seluruh warga negara Indonesia, setidakny ada 6 materi penting dalam UU 

Ombudsman RI, yang terangkum dalam 11 bab dan terjabarkan dalam 47 pasal.  

Enam materi yang dimaksud ialah: pertama, pertimbangan yang melatarbelakangi 

pembentukan Ombudsman RI dan UU Ombudsman RI. Kedua, ketentuan umum. 

Ketiga, tujuan Ombudsman RI. Keempat, asas dan sifat Ombudsman RI. Kelima, 

fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman RI. Keenam, tata cara pemeriksaan dan 

penyelesaian laporan Oleh Ombudsman RI. 

Salah satu amanat penting dari UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI 

adalah pembentukan Lembaga Ombudsman RI. Sebagaimana diatur dalam BAB 

XI (Ketentuan Peralihan), pasal 45 UU Ombudsman RI, pada saat UU ini mulai 
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berlaku, maka KON yang dibentuk dengan dasar hukum Keppres No. 44/2000 

dinyatakan sebagai Ombudsman RI, sedangkan ketua, wakil ketua dan anggota 

KON tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan UU ini 

sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman yang baru. Dengan demikian, 

semua laporan yang sedang diperiksa KON tetap dilanjutkan penyelesaiannya 

berdasarkan UU Ombudsman RI. UU Ombudsman RI juga mengatur bahwa 

dalam waktu paling lama 1 tahun sejak UU itu berlaku efektif, maka susunan 

organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta ketentuan prosedur 

Ombudsman harus disesuaikan dengan UU tersebut. 

2. Perwakilan Ombudsman di Daerah 

Dibeberapa negara, Lembaga Ombudsman dibentuk di tingkat regional, provinsi, 

negara bagian atau tingkat distrik (kab/kota). Setiap negara memiliki keunikan 

sendiri dalam menentukan Ombudsman seperti apa yang akan dipakai. Di 

Indonesia, keberadaan Ombudsman daerah sangat berkaitan dengan bergulirnya 

otonomi daerah yang ditandai oleh kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Keberadaan dan beroperasinya Ombudsman didaerah menemukan urgensi dan 

signifikansinya. Sejauh ini sudah ada 23 kantor perwakilan Ombudsman di 

daerah, antara lain adalah:  

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung 
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- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi D.I. Yogyakarta 

- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah 

- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat 

- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan 

- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau 

- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat 

- Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan 

- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara 

Khusus Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung terletak di Jalan 

Way Ketibung, No. 15, Pahoman, Kota Bandar Lampung. Dengan nomor 

telpon/fax: (0721) 251373. Di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi 

Lampung terdiri dari satu kepala perwakilan dan lima orang asisten Ombudsman, 
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yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara publik untuk semua daerah 

yang ada di Provinsi Lampung.  

3. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Ombudsman Perwakilan Provinsi 

Lampung 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebuah lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, serta bersifat mandiri 

dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan 

kekuasaan lainnya. Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung merupakan satu-

satunya Perwakilan Ombudsman yang ada di Provinsi Lampung yang menangani 

dan mengawasi pelayanan publik untuk seluruh daerah yang ada di Provinsi 

Lampung dan kantornya sendiri terletak di Kota Bandar Lampung. 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas yang dimilikinya kepada 

Ombudsman RI. Ombudsman sendiri berfungsi mengawasi pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun 

di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta 

badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu. 

Ombudsman di perwakilan dasarnya adalah PP No. 21 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Ombudsman di Daerah. Bahwa di 

Perwakilan Ombudsman di pimpin oleh satu kepala perwakilan dan dibantu oleh 

maksimal 5 orang asisten Ombudsman. Dimana asisten Ombudsman bukan 
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sebagai pembuat keputusan, asisten Ombudsman hanya bertugas membantu 

kepala perwakilan dalam melakukan tugas Ombudsman. Adapun tugas yang 

diemban oleh Ombudsman di daerah sama dengan tugas yang diemban oleh 

Ombudsman pusat. Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh Ombudsman antara 

lain: 

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; 

g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

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

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diatas, Ombudsman memiliki wewenang 

untuk: 

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

pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada 

Ombudsman; 
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b. Memeriksa keputusan, surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada 

pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan; 

c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotocopy dokumen yang diperlukan 

dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; 

d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait 

dengan laporan; 

e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para 

pihak; 

f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi 

untuk membayar gantu rugi dan/atau rehabilitas kepada pihak yang dirugikan; 

g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan 

rekomendasi. 

Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri 

kebebasan hakim dalam memberi putusan. Dan dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diintrogasi, 

dituntut atau digugat di muka pengadilan. 

4. Visi dan Misi 

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung 

memiliki visi dan misi yang menjadi acuan dalam menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Visi dan 

Misi Ombudsman Perwakilan Lampung, yaitu: 
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Visi: 

Mewujudkan pelayanan publik prima yang menyejahterakan dan berkeadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Misi: 

a. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta 

mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 

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

c. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan 

supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan. 

d. Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang berintegritas 

berbasis teknologi informasi. 

Selain visi dan misi diatas tujuan dari Ombudsman sendiri yaitu: 

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

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 dan menciptakan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan 

praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. 
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e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan 

supremasi hukum hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan
10

. 

Adapun untuk jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.1 Visi Misi Ombudsman 

 

5. Pedoman Dasar dan Etika Ombudsman Republik Indonesia 

Adapun yang menjadi pedoman dasar serta etika ombudsman antara lain adalah: 

a. Integritas 

Bersifat mandiri, tidak memihak, adil, tulus dan penuh komitmen, menjunjung 

tinggi nilai-nilai moral dan budi pekerti serta melaksanakan kewajiban, agama 

dengan baik. 

 

                                                             
10 http://www.ombudsman.go.id/indeks.php/en/tentangkami/visimisi.html, diakses pada 

20 November 2014, pukul 22.13 WIB. 
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b. Pelayanan Kepada Masyarakat 

Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif agar 

mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi publik yang benar-

benar membantu peningkatan penyelenggaraan kepentingan masyarakat sehari-

hari. 

c. Saling Menghargai 

Kesejajaran penghargaan dalam perlakuan, baik kepada masyarakat maupun 

antara sesama anggota/staf Ombudsman Republik Indonesia. 

d. Kepemimpinan 

Menjadi teladan dan panutan dalam keadilan, persamaan hak, transparansi, 

inovasi dan konsistensi.  

e. Persamaan Hak  

Memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan 

tidak membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik 

ataupun mental, suku, etnik, agama, bahasa maupun status sosial keluarga. 

f. Sosialisasi Tugas Ombudsman 

Menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik 

secara optimal untuk penyelesaian persoalan. 

g. Pendidikan Yang Berkesinambungan 

Melaksanakan pelatihan serta pendidikan terus menerus untuk meningkatkan 

ketrampilan. 
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h. Kerja Sama 

Melaksanakan kerja sama yang baik dengan semua pihak, memilik ketegasan 

dan saling menghargai dalam bertindak untuk mendapatkan hasil yang efektif 

dalam menangani keluhan masyarakat. 

i. Bekerja Secara Berkelompok 

Penggabungan kemampuan serta pengalaman yang berbeda-beda dari anggota 

dan Tim yang mempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi keberhasilan 

Ombudsman Republik Indonesia secara keseluruhan. 

j. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 

Menyebarluaskan informasi hukum yang diterima dan diolah oleh Ombudsman 

kepada lembaga negara, lembaga non pemerintah, masyarakat ataupun 

perseorangan. 

k. Profesional 

Memiliki tingkat kemapanan intelektual yang baik dalam melaksanakan tugas 

kewajibannya sehingga kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan baik secara 

hukum maupun secara ilmiah. 

l. Disiplin 

Memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap tugas kewajiban yang 

menjadi tanggungjawabnya
11

.  

 

 

 

                                                             
11 http://www.ombudsman.go.id/indeks.php/en/tentangkami/pedoman.html, diakses pada 

20 November 2014, pukul 22.13 WIB. 
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6. Falsafah Ombudsman Republik Indonesia 

Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia selalu 

mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip yang dianutnya sehingga menjadi jati 

diri yang melekat bagi setiap anggotanya 

Tujuh falsafah tersebut yaitu : 

a. Saling Menghargai 

Melayani setiap pribadi dengan prinsip-prinsip kesopanan dan saling 

menghargai sebagai manusia sederajat. 

b. Keteladanan 

Menjadi teladan dan pelopor dalam prinsip keterbukaan, kesederajatan, tidak 

memihak, serta pelopor dalam pembaharuan dan selalu konsisten dalam 

keputusan. 

c. Kesetaraan 

Mempelopori adanya kesetaraan dan selalu membuka akses bagi setiap orang 

tanpa memandang status ekonomi, keluarga, bahasa, agama, kesukuan dan ras, 

termasuk juga tidak memandang dari segi kondisi fisik, jenis kelamin, umur 

ataupun status perkawinan. 

d. Pemberdayaan Masyarakat 

Mendorong dan membantu masyarakat yang menggunakan sarana publik 

dalam mencari pemecahan bagi setiap masalahnya. 

e. Pembelajaran yang Berkesinambungan 

Menjadi pelopor dan pendorong dalam hal pembelajaran yang 

berkesinambungan bagi setiap staf, pemerintah dan masyarakat. 

 



75 

 

f. Kerjasama 

Selalu menggunakan prinsip-prinsip kerjasama, empati dan niat baik dalam 

setiap tugas. 

g. Kerjasama Tim 

Mengkombinasikan perbedaan latar belakang dan pengalaman dalam mencapai 

satu tujuan dan komitmen untuk sukses
12

. 

 

                                                             
12 http://www.ombudsman.go.id/indeks.pdp/en/tentangkami/falsafah.html, diakses pada 

20 November 2014, pukul 22.13 WIB 


