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OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)

DAN PELAYANAN PUBLIK

(Studi Kasus Analisis Putusan Rekomendasi ORI

Dan  Efektivitas Rekomendasi ORI)

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sehingga harus
menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak individu dan masyarakat dalam menjalankan
penyelenggaraan negara. Lembaga ombudsman yang diciptakan dengan undang-undang khusus
memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal proses pelayanan publik yang efektif, efisien, dan
terlepas dari praktek KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).Penelitian ini bertujuan untuk 1)
menganalisis peran ORI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di Indonesia, 2)
Mendeskripsikan efektivitas rekomendasi ORI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di
Indonesia, 3) Merumuskan model rekomendasi ORI yang efektif. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum yuridis normatif.yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Teknik analisis data secara deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Peran ORI dalam penyelesaian sengketa
pelayanan publik di Indonesia, adalah menerima laporan sengketa pelayanan publik baik dari
instansi pemerintah maupun swasta, melakukan investigasi kepada pelapor dan terlapor,
melakukan mediasi, melakukan klarifikasi, memberikan surat rekomendasi. 2) Rekomendasi ORI
dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian belum
efektif. Dari segi substansi pengaturan kurang memadai dimana dalam Undang-Undang Nomor
37 tahun 2008 belum dapat mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi ombudsman. Selain itu
juga dipengaruhi budaya hukum yang masih rendah untuk mematuhi rekomendasi ombudsman.
3) Model rekomendasi ORI yang efektif adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih
kepada ombudsman dengan memperkuat Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia.

Kata Kunci :Ombudsman, Pelayanan Publik, Efektivitas

Abstract

Indonesia is a rule of law under article 1 (3) of the 1945 Constitution and should uphold respect
for the right of individuals and communities in implementingthe country. Ombudsman created by
a special law has the duty and function to oversee public services effectively , efficiently, and in
spite of the practice of (corruption, collusion, and nepotism). This study aims to 1) analyze the
role of ORI in the settlement of public service disputes in Indonesia, 2) Describe the effectiveness
of ORI recommendations in dispute resolution of public services in Indonesia, 3) Formulate an
effective ORI recommendation model. This research is a normative juridical legal research. Data
analysis technique is descriptive qualitative, namely research focused on studying ythe
application of the rules of norms in positive law. The results of this study indicate: 1) The role of
ORI in the settlement of public service disputes in Indonesia, is to receive reports of public
service disputes from both government and private agencies, to investigate and report, mediate,



2

clarify, give recommendation letters. 2) ORI recommendations in dispute resolution of public
services in Indonesia, based on the results of research has not been effective. In terms of
substance of inadequate regulation where in Law No. 37 of 2008 has not been able to optimize
the implementation of the recommendations ombudsman. It is also influenced by the legal culture
that is still low to comply with the recommendations of the ombudsman. 3) An effective ORI
recommendation model is to grant more authority to the ombudsman by strengthening the
Ombudsman Law of the Republic of Indonesia.

Keywords: Ombudsman, public service, effectiveness, recommendations.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan efektif adalah harapan setiap warga negara

manapun.Hal itulah yang menjadi tutuntan masyarakat selama ini mengingat kesenjangan antar masyarakat

masih sangat terlihat, belum tercapainya keadilan, penegakan hukum yang masih tebang pillih, pelayanan

publik yang masih belum memadai.

Pemerintah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (publik

service), atau pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat.Keberadaan pemerintah untuk melayani

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.Oleh karena itu pemerintah berkewajiban

dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan professional.1

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan bernegara, maka pemerintah

memiliki fungsi pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk

pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan  lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalm bidang

kesehatan, pendidikan,utilitas, dan lainnya berbagai gerakan reformasi publik (Publik Reform) yang terjadi

di Indonesia pada awal tahun 1990-an banyak dialami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan

kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.2

Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat.Namun didalam

penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada kondisi dan fakta yang belum

sesuai dengan kebutuhan serta perubahan di berbagai di bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.Jika di cermati secara seksama ini bisa disebabkan oleh ketidaksiapan aparatur pemerintah

didalam menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta rendahnya kesadaran hukum

pejabat publik, juga disebabkan dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks.3

1 Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta: 2013, hlm. 55.
2 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijkan Sosial.

(Bandung :Alfabeta .2005)hal.34
3 Ria Novia Sari, Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam

Menyelesaikan Laporan Masyarakat Dibidang Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
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Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan

yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik rendah dan terjadi

berbagai praktik korupsi, kolusi dan nepatisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, dilaksanakan secara kesisteman

diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah berkeadilan, berkepastian hukum,

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan masyarakat4.Disamping itu

diperlukan adanya perlindungan hukum yang menghormati hak-hak warga negara, yakni masyarakat

termasuk dalam pelayanan publik juga perlu perhatian yang serius semua pemangku kepentingan.5

Di Indonesia hukum telah tumbuh dan berkembang dalam ranah positivime. Aliran positivisme

berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh

otoritas penguasa negara. Menurut Hans Kelsen, hukum digambarkan sebagai domain steril (bebas nilai),

terpisah dari etis dan  moral.6

Menurut Satjipto Raharjo memandang perlunya dibentuk lembaga Ombudsman di Indonesia

sebagai alat control masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan besarnya kemungkinan pemerintah

untuk berbuat sekehendak hati sebagai konsekuensi penerapan ide negara Welfare State yang membuka

peluang besar bagi pemerintahan untuk ikut campur dalam urusan masyarakat dengan dalil demi

terwujudnya kesejahteraan masyarakat.7

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik maka

dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional.Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia itu terjadi pada

masapemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ombudsman Republik Indonesia ituberdiri pada tanggal

20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44Tahun 2000, sedangkan undang-undang tentang

Ombudsman Republik Indonesiaitu sendiri baru ada pada tanggal 27 Oktober 2008. Undang-Undang

Nomor 37Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang disahkan olehPresiden Susilo

Bambang Yudhoyono ini, menjadi dasar Ombudsman RepublikIndonesia untuk menjalankan kewenangan

dalam mengawasi penyelenggaraanpelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintah,

termasukyang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negaraserta badan swasta

2009 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014, Jurnal Fakultas Hukum Volume
III, No.2, Oktober 2016, hlm 2

4 Nurul Laili Fadhilah, Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik, Jurnal Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015) hlm 4

5 Absori, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anakdan implemetasinya di Indonesia pada Era Otonomi Dearah:
Jurnal Jurisprudence, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 2No 1, 2005, hlm 1)

6 Absori, Achmadi. Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Prespektif
Hukum Sistematik ke Non Sistematik Charles Sampford).Publikasiilmiah.ums.ac.id. 2017. Hlm 1

7 Galang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,
Laksbang, Yogyakarta , 2005, hal 11
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atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakanpelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dariAPBN atau APBD.8

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan mendorong terwujudmya Good Governance.

Ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawasan diharapkan akan tercipta sebuah penyelenggaraan

pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah

standar yang dijadikan ukuran mengacu pada konsep Good Governance, yakni sejauh mana

penyelenggaraan pemerintah secara efisien dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai sasaran

yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat

menuju welfare society.9

Ombudsman Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ombudsman tidak

melihat hukum hanya benar atau salah tapi lebih dari ombudsman akan mempertimbangankan sesuatu itu

baik atau buruk, pantas atau tidak pantas.Ombudsman Republik Indonesia memiliki posisi yang sangat

strategis dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.Ombudsman bukan saja lembaga

pengawasan masyarakat namun juga merupakan pilar penegakan prinsip-prinsip negara hukum yang

demokratis. Ombudsman Republik Indonesia juga merupakan sarana bagi rakyat indonesia untuk

memperoleh keadilan dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna

meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.10

Sejak sepuluh tahun berdirinya ombudsman masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

peran dan tugas ombudsman.Ombudsman bertugas menerima laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai

maladministrasi yang dirasakan oleh pelapor.Kemudian ombudsman melakukan investigasi terhadap

laporan tersebut.Produk akhir yang dikeluarkan oleh ombudsman berupa rekomendasi.Data laporan

masyarakat dari tahun 2012-2017 kepada ombudsman Republik Indonesia kurang lebih ada 25.000 laporan.

Sedangkan rekomendasi yang dihasilkan dari tahun 2011-2017 sebanyak 34. Berdasarkan data dari Tim

Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI dari 34 rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Ombudsman RI

ada 16 rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh instansi terlapor. Penelitian menjadi penting karena

produk akhir yang dikeluarkan oleh ombudsman masih ada yang tidak dilaksanakan oleh instansi

terlapor.Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya lembaga Ombudsman.Berdasarkan latar belakang

tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul "OMBUDSMAN REPUBLIK

INDONESIA (ORI) DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS ANALISIS PUTUSAN

REKOMENDASI ORI DAN EFEKTIVITAS REKOMENDASI ORI)".

8Sirajuddin, dkk., 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi,
Setara Press, Malang, hlm. 144.

9Absori.2013. Politik Hukum Menuju Hukum Progresif. Surakarta: Muhammadiyah University Press.hlm
160

10Galang Asmara. Ombudsman Republik Indonesia.(Laksbang Justitia. Jakarta, 2012) Hal. 193.
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana peran ORI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di Indonesia?

2. Bagaimanakah efektivitas rekomendasi ORI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di

Indonesia?

3. Bagaimana model rekomendasi ORI yang efektif?

Adapun tujuan dari  penelitian ini, adalah:

1. Menganalisis peran ORI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di Indonesia.

2. Mendeskripsikan efektivitas rekomendasi ORI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik

di Indonesia.

3. Merumuskan model rekomendasi ORI yang efektif.

2. MEDOTE PENELITIAN

Subjek dalam penelitian ini adalah Ombudsman Republik Indonesia yaitu para anggota Ombudsman

Republik Indonesia dan pegawai Ombudsman Republik Indonesia.Sedangkan objek dalam penelitian ini

adalah produk akhir yang dihasilkan oleh Ombudsman Republik Indonesia yaitu Rekomendasi. Dimana

yang akan di fokuskan adalah efektivitas rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.Pada penelitian ini

penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik metode kepustakaan dilakukan dengan mencari dan

mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku, makalah, peraturan perundang-undangan

serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.Setelah data terkumpul maka akan dianalisis secara

deskriptif kualitatif. Dimana data yang disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan gejala-

gejala di masyarakat terhadap sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan gejala-gejala

dimana rekomendasi yang dihasilkan oleh ombudsman sudah efektif atau belum. Kualitatif disini sebagai

suatu prosedur dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dimana data yang

didapatkan berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Analisa data pada

penelitian ini dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat

umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1  Peran ORI dalam Penyelesaian Sengeketa Pelayanan Publik di Indonesia

Secara filosofis, fungsi Negara mengemban tugas penting yaitu melindungi dan mensejahterakan

rakyat.Dalam rangka mensejahterahkan itulah, maka Negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi

seluruh pemenuhan hak setiap warga Negara.Oleh karena itu maka lahir lah peran Negara yang

dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan dengan tugas pokok yaitu mempertemukan dan mengatur berbagai



6

kebutuhan dan kepentingan warga Negara baik hanya untuk individual maupun kelompok masyarakat

secara adil dan non diskriminasi.11

Dalam Pasal 1 dari UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan

bahwa 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. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa ORI

mempunyai kewenangan yang luas dalam mengawasi implementasi pelayanan publik.

Mengenai peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan 25 tahun

2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang- undang ini ditentukan mengenai pedoman ombudsman

dalam menjalankan tugas dan wewenang dengan mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan,keadilan, non

– diskriminasi, keterbukaan, dan kerahasiaan. Dalam undang- undang ini diatur mengenai tugas

ombudsman, antara lain memeriksa laporan atas dugaan maladministarsi dalam penyelenggaraan pelayanan

publik. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,

menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian

atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian

materil dan/ atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Ombudsman RI bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat yang tercakup dalam ruang lingkup

kewenangan Ombudsman  RI, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri dan melakukan koordinasi kerja

sama serta pengembangan jaringan kerja dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya.

Ombudsman RI pada tahun 2017 menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan

maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 9.446 laporan melalui Ombudsman RI dan Tim Penerima

Verifikasi Laporan. Selain laporan/ pengaduan masyarakat Ombudsman RI juga menindaklanjuti tembusan

surat pengaduan sebanyak 1112. Dari data pengaduan masyarakat sebanyak 9.446 yang memenuhi syarat

formil serta materiil serta kewenangan Ombudsman RI yaitu sebesar 8.264 laporan yang ter-register pada

aplikasi SIMPel.12 Rincian data pengaduan nasional yang diterima Ombudsman RI pada tahun 2011-2017

sebagai berikut :

11 Hesti Puspitosari, et. al., Filosofi Pelayanan Publik, Setara Press (kelompok Intrans Publishing) dan Jaringan
Nasional Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), Malang: 2012, hlm. 9

12Laporan tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia.Jakarta : sekretariat jenderal Ombudsman
Republik Indonesia. hal 14
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Gambar 2. Dinamika jumlah laporan/pengaduan pertahun

Berdasarkan data klasifikasi pelapor menunjukkan bahwa masyarakat yang paling banyak

melaporkan keluhan tentang dugaan maladministrasi relatif tetap sebagaimana laporan-laporan sebelumnya

yaitu perorangan/korban langsung sebanyak 5.426 laporan (63.48%).Kondisi ini menunjukkan

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak atas pelayanan yang baik.13 Untuk

memperjelas kalsifikasi terlapor disajikan dalam diagram berikut:

Gambar 3. Klasfikasi pelapor

Dalam menyelesaikan laporan dari masyarakat maka ombudsman melalukan tindak lanjut dan

produk akhir yang di keluarkan oleh Ombudsman adalah rekomendasi.Rekomendasi adalah tindak lanjut

dari proses pemeriksaan klarifikasi tertulis, investigasi lapangan, pemanggilan, dan systemic review.

Rekomendasi dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (pusat) saja.Sementara Ombudsman

Perwakilan hanya mengeluarkan saran.Itulah yang membedakan antara Ombudsman pusat dan Ombudsman

13 Ibid. hal 16
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Perwakilan. Dari tahun 2011-2017 ombudsman telah mengeluarkan 34 rekomendasi, dari 34 rekomendasi

ada 16 rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh instansi terlapor.

3.2 Efektivitas Rekomedasi ORI dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik di Indonesia

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia secara jelas

menetapkan tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia yakni menerima dan menyelesaikan

laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pasal 1 angka 3 ini,

maladministrasi bukan hanya berbentuk perilaku atau tindakan tetapi juga meliputi keputusan dan peristiwa

yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang

menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk

perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian

materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan14.

Salah satu produk hukum dalam penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman adalah

rekomendasi.Rekomendasi diartikan sebagai saran (suggestion).Namun, kadangkala dapat juga berarti

nasihat. Hubungan rekomendasi dengan tugas dan wewenang Ombudsman adalah sebagai saran atau nasihat

kepada pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara tentang apa yang harus dilakukan guna

memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, baik itu yang sifatnya kasus demi kasus maupun yang

sifatnya sistemik. Sebab, rekomendasi Ombudsman berkaitan dengan tugasnya sebagai lembaga pengawas

pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance) serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelayanan

berupa hukum yang adil, termasuk pemberantasan dan mencegah perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(selanjutnya disebut dengan KKN).

Rekomendasi Ombudsman tersebut bersifat mengikat (legally binding/obigatoir), artinya bila tidak

dilaksanakan maka pihak yang terkait dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang

berlaku.  Untuk tindak lanjut pelaksanaan (eksekusi) rekomendasi Ombudsman tersebut, Pasal 36 ayat (2)

Undang-Undang Pelayanan Publik, menentukan bahwa: “Penyelenggara berkewajiban mengelola

pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam

batas waktu tertentu”.

Secara teoritis, rekomendasi Ombudsman adalah produk hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat secara hukum.Karena rekomendasi Ombudsman dibuat oleh Ombudsman berdasarkan

14Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari, Memahami Maladministrasi cet. I,
(Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013), hlm. 1.
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kewenangan yang diberikan oleh DPR sebagai lembaga yang berwenang menurut konstitusi.Dengan

demikian rekomendasi Ombudsman sudah termasuk tatanan hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk mengetahui efektivitas rekomendasi ORI dapat dilihat menggunakan indikator konsep teori

Richard M Steers yaitu Produktivitas, Kemampuan adaptasi, Kepuasan kerja, Pencarian SDM.15Yang

pertama adalah produktivitas, Produktivitas merupakan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaan dengan hasil yang sesuai dengan instruksi dan rumusan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

dengan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang

optimal.Produktivitas merupakan ukuran kinerja termasuk efisiensi dan efektivitas.Efektivitas berkenaan

dengan pencapaian tujuan.Dan tingkat produktivitas ombudsman dapat dilihat dari rekomendasi yang

dikeluarkan oleh ombudsman sudah dipatuhi instansi terlapor atau belum.

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa rekomendasi yang dilaksanakan oleh instansi

sebanyak 53% dan rekomendasi yang tidak dilaksanakan sebanyak 47%. Hal ini menunjukkan bahwa

produktivitas ombudsman dalam  mengeluarkan rekomendasi belum efektif. Hal ini dapat dilihat masih

banyak instansi terlapor yang belum melaksanakan hasil rekomendasi ombudsman. Jadi apa yang telah

dikerjakan oleh ombudsman dalam upaya menyelesaikan lapoan masyarakat menjadi sia-sia.Yang kedua

adalah kemampuan adaptasi. mampuan adaptasi merupakan kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri

dengan lingkungannya.Bagaimana organisasi mencari jalan keluar persoalan menanggapi dengan luwes

tuntutan perubahan lingkungan yang terjadi khususnya dalam pengendalian tindak asusila. Kemampuan

ombudsman dalam usaha pencapaian sangat berperan penting karena merupakan proses penunjang

keberhasilan sebuah pelaksanaan pelayanan publik yang baik,sehingga dapat berjalan dengan efektif dan

maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. berikut sub indikator dari komunikasi yaitu:

a. Adanya kejelasan dan kelancaran informasi yang disampaikan oleh ombudsman kepada

penyeleggara pelayanan publik ataupun masyarakat.

b. Adanya arahan-arahan dan komunikasi yang baik dengan sesama pegawai ataupun ketua

perwakilan ombudsman.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat, pihak Ombudsman Republik Indonesia melakukan

penyebarluasan informasi dalam berbagai bentuk antara lain sosialisasi,kuliah umum, dialog interaktif dan

lainnya tujuan kegiatan sosialisasi adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan

kesadaran kepada masyrakat atas hak mendapatkan layanan pemerintahan instansi penyelenggaraan

pelayanan publik, mendorong intitusi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan serta menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan kepada instansi

penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal rekomdasi yang tidak dilaksanakan oleh instansi terlapor

15Richard M Steers. Efektivitas Organisasi (Terjemahan). Jakarta: Erlangga. 2005. Hlm 226
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ombudsman dapat melakukan publikasi bahkan bisa menyampaikan ke DPR dan Presiden namum hal ini

belum juga bisa membuat rekomendasi efektif untuk dilaksanakan oleh instansi terlapor.kurangYang ketiga

adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan pandangan dan perasaan puas atau tidak puasnya

individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya.Kepuasan kerja juga merupakan kemampuasn pegawai

dalam mencapai suatu hasil kerja atau yang dicapai seorang pegawai dalam pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya untuk mencapai suatu tujuan serta menimbulkan rasa puas

dirinya begitu juga terhadap masyarakat.Kepuasan kerja salah satu faktor sangat penting untuk

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai

sikap positif terhadap pekerjaannya, dan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaanya akan mempunyai

sikap negative terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, kepuasan dalam bekerja akan membuat karyawan

berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas

pekerjaannya, sehingga prestasi kerja dapat tercapai. Dalam hal hasil kerja Ombudsman Republik Indonesia

dalam menerima laporan dan memproses laporan hingga dikeluarkan rekomendasi harapan dari

Ombudsman Republik Indonesia adalah instansi yang diberikan rekomendasi dapat melaksanakan

rekomendasi ORI.Namun kenyataannya berdasarkan hasil penelitian masih ada sebanyak 47% instansi yang

tidak melaksanakan laporan.Bahkan ada beberapa instansi yang tidak memberikan alasan mengapa tidak

melaksankan rekomendasi.Hal ini tentu saja membuat ORI puas dalam melaksankan kerjanya.Yang

keempat adalah pencarian sumber daya.Pencarian sumber daya merupakan pemenuhan sumber daya

manusia berkaitan dengan tercukupi pegawai yang dibutuhkan, daya pikir dan kecakapan untuk

meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi organisasi sebagai salah satu fungsi dalam pencapaian tujuan

oerganisasi.Sumber daya yang dimaksudkan adalah petugas pelaksana yang memiliki kemampuan dan

keterampilan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan.Dalam hal pegawai untuk Ombudsman

Republik Indonesia sudah cukup memadai.Berdasarkan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa

rekomendasi yang dihasilkan oleh ombudsman belum efektif.

Menurut teori lawrent Friedman unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal

structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).16 Unsure- unsure tersebut

akan mempengaruhi efektifitas suatu sistem hukum.

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait,

seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan

lain-lain. Struktur hukum dalam kaitan dengan penulisan ini adalah lembaga Ombudsman Republik

Indonesia.dalam penelitian dari berbagai sumber Ombudsman Republik Indonesia sudah menjalankan tugas

dan wewenangnya dengan baik mulai dari menerima laporan lalu melakukan investigasi sampai dengan

mengeluarkan rekomendasi. Hal ini terbukti dari banyaknya laporan yang masuk kepada ombudsman dan

telah diselesaikan oleh ombudsman.

16 Lawrence Friedman, “American Law”, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal.6
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Mengenai substansi hukumnnya sendiri hal ini berkaitan dengan pengaturan  dalam Undang-

Undang ORI. Penulis fokus padapasal 38 menyebutkan :

(1) terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi omnudsman

(2) atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada ombudsman tentang pelaksanaan

rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling

lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.

(3) ombudsman dapat meminta keterangan telapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan

lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.

(4) dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksankan rekomendasi atau hanya

melaksanakan rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ombudsman,

ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi

dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Bahkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur

mengenai ombudsman dalam pasal 351 menyebutkan :

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah,

Ombudsman, dan/atau DPRD.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan

b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

(3) Mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut

pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa

pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian

serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang

ditunjuk.

Kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebenarnya memperkuat keberadaan

ORI.Namun dalam prakteknya masih ada instansi terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi

Ombudsman Republik Indonesia.ini menunjukkan ada kelemahan dari segi substansi hukum.Dimana dalam
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Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia tidak mempunyai paksa untuk melaksanakan

rekomendasi. Hal ini menjadi penting karena ketika ombudsman sudah melakukan tugasnya dan hasilnya

dimentahkan begitu saja oleh instasi terlapor maka akan menjadi sia-sia, ombudsman seperti tidak

mempunyai kekuatan untuk memaksakan pelaksanaan rekomendasi. Padahal disini melibatkan pihak

masyarakat yang melapor yang telah dirugikan kepentingannya.Lebih jauh maka penyelenggaraan

pelayanan publik tidak terjadi perbaikan. Dan tujuan untuk mewujudkan Good Governance tidak akan

tercapai.

3.3 Model Rekomendasi yang Efektif

Lembaga ombudsman pertama lahir di Swedia, di Swedia Ombudsman adalah sebuah lembaga

yang sangat berpengaruh.Hal ini yang masih belum di jumpai di Indonesia.Ombudsman Republik Indonesia

masih dipandang sebelah mata.Hal tersebut dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa ada 16

rekomendasi yang tidak dijalankan oleh pihak terlapor. Ombudsman tidak sama dengan lembaga peradilan

namun lebih condong kepada aspek moralitas.

Relasi hukum dan moral dalam hukum profetik menunjukkan relasi dialog-integrative, hal ini

ditunjukkan oleh relasi spesifik atas objek yang sama berupa ayat-ayat Allah (tersurat dan tersirat, aspek

sumber perolehan berupa modalitas indera, rasio dan hati, aspek metode dan pendekatan agak berbeda,

moral menggunakan pendekatan sintetik (internalisasi), sementara hukum pendekatan pendekatan analitik

dan metode struktur transenden (objektifikasi.) pada aspek tujuan antara tujuan moral dan hukum agak

berbeda, moral bertujuan membentuk Islamic Persoanality dan pribadi muslim yang sempurna  agar meraih

hikmah. Sementara hukum bertujuan melakukan humanisasi, liberasi, dan transedensi.Kedua tujuan tersebut

membentuk kesatuan tujuan berupa berupa cita etik masyarakat adil dan egaliter.17

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila

masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum

berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. jadi budaya hukum disini juga sangat

berpengaruh pada efektifitas sistem hukum. Sebagian besar pejabat di Indonesia memang sudah tidak

mempunyai etika yang baik.Terbukti masih banyak korupsi dikalangan pejabat.Mereka tidak mempunyai

rasa malu dan hanya kekuasaan yang ingin dicapai. Hal ini juga sama ketika ada rekomendasi dari

ombudsman, mereka yang tidak melaksanakan rekomendasi merasa tidak bersalah. Dalam UU ORI

ombudsman dapat melakukan publikasi dan melapor kepada DPR dan Presiden namun hal ini juga belum

efektif.Hal ini menunjukkan belum ada budaya hukum yang bagus dari instansi terlapor dalam

melaksanakan rekomendasi.

Rekomendasi yang merupakan produk akhir dari Ombudsman merupakan salah satu upaya dalam

mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.Dan jika rekomendasi ini dipatuhi dan

17Ridwan ridwan, Khudzaifah Dimyati, Absori. 2018.RELASI HUKUM DAN MORAL: Studi Dalam
Prespektif Pemikiran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum dan Hukum Profetik. Disertasi. Universitas
Muhammdiyah Surakarta. Indonesia
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dilaksanakan oleh instansi terlapor maka Ombudsman Republik Indonesia bisa menjadi suatu lemabaga

yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan.Oleh karena itu untuk menjadikan Lembaga

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwibawa diperlukan model agar rekomendasi

menjadi efektif. Yaitu dengan memberikan kewenangan lebih kepada Ombudsman Republik Indonesia dan

memperkuat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran lembaga Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal adalah menerima

laporan sengketa pelayanan publik, Melakukan investigasi, mediasi, melakukan klarifikasi, serta

produk akhir yang dikeluarkan adalah rekomendasi.

2. Rekomendasi yang dikeluarkan ombudsman belum efektif. Dari segi substansi pengaturan kurang

memadai dimana dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 belum dapat mengoptimalkan

efektifitas pelasanaan rekomendasi ombudsman. Hal ini juga dipengaruhi budaya hukum yang masih

rendah untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman.

3. Model rekomendasi yang efektif adalah memberikan kewenangan yang lebih kepada Ombudsman

dengan memperkuat Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa temuan hukum tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai

berikut

1. Perlu adanya sosioalisasi mengenai keberadaan, peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia agar

semua masyarakat indonesia memahami lembaga Ombudsman itu.

2. perlu adanya penguatan dari sisi pengaturan perundang-undangan Ombudsman Republik Indonesia

agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia dapat dipatuhi oleh instansi

terlapor.

3. Perlu diberikan kewenangan yang lebih besar kepada ombudsman misalnya dapat memberikan sanksi

apabila rekomendasi dari ombudsman tidak dilaksanakan.
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