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ABSTRAK 

Tujuan penelitian yang hendak dalam penelitian ini adalah utuk mengetahui pelaksanaan 

fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik di Nusa 

Tenggara Barat dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik di Nusa Tenggara 

Barat. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, Hasil dari penelitian 

ini adalah : 1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap 

pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat dilakukan dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang 

pemeriksaan laporan dan bidang pencegahan. 2. Faktor pendukung pelaksanaan 

pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik di Nusa Tenggara 

Barat adalah kesadaran penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan peraturan 

perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang memadai, dan tingginya 

kesadaran masyarakat untuk melapor. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya 

Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya perwakilan Ombudsman di kabupaten/kota, 

dan kurangnya anggaran. 

 

Kata Kunci : Pengawasan, Ombudsman, Pelayanan Publik 
 

 

IMPLEMENTATION OF THE OMBUDSMAN REPUBLIC OF INDONESIA 

FUNCTION ON PUBLIC SERVICES 

(Study in Representative Ombudsmen of West Nusa Tenggara) 

 

ABSTRACT 

The aim of the research in this study is to find out the implementation of the supervisory 

function of the Republic of Indonesia Ombudsman on public services in West Nusa 

Tenggara and to find out the supporting factors and obstacles to the implementation of the 

supervision of the Republic of Indonesia's Ombudsman on public services in West Nusa 

Tenggara. The research used is empirical research. The results of this study are: 1. The 

implementation of the supervisory function of the Republic of Indonesia Ombudsman on 

public services in West Nusa Tenggara is carried out in 2 (two) fields, namely the field of 

report inspection and prevention. 2. Supporting factors for the implementation of the 

supervision of the Republic of Indonesia's Ombudsman on public services in West Nusa 

Tenggara are the awareness of public service providers in implementing the legislation, 

adequate legislation, and the high awareness of the public to report. While the inhibiting 

factors are the lack of Human Resources (HR), the absence of representatives of 

Ombudsman in the district/city, and lack of budget. 

 

Keywords: Supervision, Ombudsman, Public Service 
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I. PENDAHULUAN 

Sejalan dengan semangat reformasi yang bertujuan menata kembali peri-

kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah telah melakukan perubahan-

perubahan mendasar dalam sistem ketatanegraan dan sistem pemerintahan Republik 

Indonesia. Perubahan dilakukan antara lain dengan membentuk lembaga-lembaga 

negara dan lembaga-lembaga pemerintahan baru, salah satu diantaranya adalah 

Komisi Ombudsman atau yang lazim disebut Ombudsman Nasional.
1
  

Seiring perjalanan waktu, melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2000 Komisi 

Ombudsman Nasional hadir sebagai manifestasi konkret bahwa rakyat juga berhak 

mendapatkan perlakuan secara prioritas dalam hal pelayanan publik. Tugas 

pokoknya adalah melakukan pengawasan  terhadap  proses  pelayanan  umum  oleh 

penyelenggara  negara. Salah satu tujuannya adalah mendorong penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, dan  bersih, serta bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

Untuk mempertegas eksistensinya maka dikeluarkanlah Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, 

maka keberadaan Ombudsman Nasional tersebut dalam sistem  pemerintahan negara 

adalah sebagai lembaga yang membantu menciptakan dan meningkatkan upaya 

untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, 

kolusi, korupsi, serta nepotisme sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

                                                             
1
 Galang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik 

Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm. 1-2 
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Untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah Nusa Tenggara Barat 

mengesahkan peraturan tentang pelayanan publik, yaitu Peraturan Gubernur Nusa 

Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Namun dalam aturan tersebut, Ombudsman sebagai lembaga pengawas sektor 

pelayanan publik tidak disebutkan, hingga akhirnya pada tahun 2016, pemerintah 

Kota Mataram mengeluarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dalam peraturan tersebut membahas 

fungsi dan kedudukan Ombudsman sebagai lembaga pengawas. 

Meskipun sudah dibarengi dengan aturan yang cukup memadai, ternyata 

masih banyak laporan-laporan yang masuk terkait kinerja para pelayan publik. Hal 

tersebut dapat diamati dari tingkat keluhan dari tahun ke tahun, diantaranya tahun 

2013 terdapat 137 keluhan, tahun 2014 terdapat 173 keluhan, tahun 2015 terdapat 

158 keluhan, tahun 2016 terdapat 160 keluhan; dan tahun 2017 terdapat 203 

keluhan.
2
  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan 

rumusan masalah adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan 

Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan Ombudsman 

Republik Indonesia terhadap pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat ? 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan 

publik di Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui faktor pendukung dan 

                                                             
2 Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Bidang Penyelesaian 

Laopran/Pengaduan Tahun 2017 
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penghambat pelaksanaan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap 

pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penyusun yaitu  jenis penelitian 

hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum 

yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan 

melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Metode pendekatan 

yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), 

pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis. 

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data lapangan adalah 

dan data kepustakaan yang merupakan data penjelasan atas data lapangan yang 

ditemukan melalui buku-buku hukum. Data kepustakaan dibagi menjadi 3 (tiga) 

bagian, yaitu data  hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier atau 

data penunjang. 

Analisis data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian hukum 

menggunakan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Deskriptif 

kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden sacara tertulis atau 

lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh.
3
 Selanjutnya dilakukan penelitian kesimpulan secara deduktif, yaitu 

menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran 

yang jelas mengenai masalah yang diteliti. 

                                                             
3 Mukti Fajar dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010, hlm 180 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap 

Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Barat 

Perjalanan Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang 

tersendiri dan dibentuk tanggal 10 Maret 2000 berusaha untuk mendampingi dalam 

proses pelaksanaan pengawasan pelayanan publik yang diimbangi dari peran serta 

masyarkat. Terdapat tiga point pemikiran dasar atas berdirinya lembaga yang 

mempunyai wewenang tersendiri, yaitu sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat 

melalui pengawasan pelayanan publik yang jujur, bersih, transparan dan bebas KKN. 

lembaga ini juga memberdayakan masyarakat terhadap kasus dari implementasi 

demokrasi yang perlu dikembangkan agar menghindari penyalahgunaan wewenang 

dan memberikan perlindungan hak-hak warga negara untuk menciptakan keadilan 

dan kesejahteraan.
4
 

Muhammad Rosyid Ridho, menjelaskan dalam rangka pelaksanaan fungsi 

pengawasan terhadap pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat, ada beberapa bentuk 

pelaksananaan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Adapun bentuk pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat terbagi 

menjadi 2 bidang, yaitu:
5
 

 

 

 

                                                             
4 Surtan Siahaan, Peran Strategis Ombudsman RI Dalam Pengawasan Pelayanan Publik 

https://www.kompasiana.com/_fr3dy_/peran-stratregis-ombudsman-ri-dalam-pengawasan-pelayanan-

publik_54f3fd45745513a02b6c839c, diakses tanggal 13 Maret 2018 
5 Wawancara dengan Muhammad Rosyid Ridho Tanggal 26 Maret 2018 
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1. Bidang Pemeriksaan Laporan 

a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelnggaran 

pelayanan publik 

Laporan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Nusa Tenggara Barat adalah mengenai informasi dari masyarakat bahwa 

adanya dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di 

sektor tertentu dalam pemerintahan. Dugaan tersebut dapat diproses apabila 

sudah ada laporan yang masuk sebagai dasar Ombudsman bertindak. Dalam 

hal ini pengawasan dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Nusa Tenggara Barat, yaitu menunggu adanya laporan pengaduan yang 

masuk, baik secara langsung, e-mail, investigasi inisiatif, media, surat, 

telephon, dan lain sebagainya. 

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan 

Pemeriksaan dilakukan guna meminta penjelasan, mengkonfirmasi 

tanggapan, meminta dokumen dan lainnya dari terlapor atau pihak terkait 

agar bersesuaian antara laporan yang masuk dengan kenyataan yang terjadi di 

lapangan. Selain hal tersebut, investigasi juga dilakukan agar Ombudsman 

tidak salah melakukan penindakan karena penindakan dilakukan untuk 

perbaikan setiap lini pelayanan publik. 

“setelah laporan masuk, maka Ombudsman langsung melakukan 

pemeriksaan untuk mendapatkan kesimpulan apakah laporan yang 

masuk layak untuk dilanjutkan tidak. Mengenai berat tidaknya laporan 

maladministrasi yang masuk akan ditentukan setelah selesai 

pemeriksaan.”
6
 

 

                                                             
6 Wawancara dengan Muhammad Rosyid Ridho Tanggal 25 Oktober 2018 
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Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa tidak semua laporan 

yang masuk akan ditindaklanjuti langsung oleh Ombudsman melainkan ada 

mekanisme tertentu sebelum mengambil tindakan pencegahan dalam setiap 

maladministrasi dalam sektor pelayanan yang dilaporankan masyarakat. 

c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 

Ombudsman 

Ombudsman menerima laporan-laporan dari masyarakat tentang 

adanya dugaan praktik maladministrasi yang di lakukan oleh oknum-oknum 

pemberi pelayanan publik. Dan setiap warga berhak untuk menyampaikan 

laporannya kepada Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat, hal itu 

untuk menjamin terwujudnya kualitas pelayan publik yang berkualitas agar 

dapat menyejahterakan masyarakat.   

“laporan yang masuk ke Ombudsman akan di registrasi dan akan 

diverifikasi terlebih dahulu untuk melihat apakah Ombudsman 

berwenangatau tidak untuk menindaklanjuti laporan tersbut. Apabila 

Ombudsman berwenang menindaklanjuti laporan tersebut maka 

Ombudsman akanmeminta klarifikasi dari pelaporan, kemudian 

melakukan investigasi, dan solusinya adalah melakukan mediasi 

antara kedua belah pihak”.
7
   

 

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi 

dalam penyelnggaraan pelayanan publik  

Bentuk pengawasan aktif yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Nusa 

Tenggara Barat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 ialah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. 

Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat dapat melakukan Investigasi 

melalui proses pemantauan, dan penelitian baik dibelakang meja maupun turun 

                                                             
7 Wawancara dengan Muhammad Rosyid Ridho Tanggal 25 Oktober 2018 
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langsung ke lapangan. Ombudsman  merupakan lembaga pengawas pelayanan 

publik yang independent dan mempunyai hak imunitas dimana hal tersebut 

mendukung Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk melakukan 

investigasi atas prakarsa Ombudsman itu sendiri pada pelayanan publik. 

e. Rekomendasi 

Rekomendasi Ombudsman dapat diartikan sebagai saran atau nasihat 

kepada pejabat publik dalam hal ini sebagai terlapor agar mematuhi hal-hal 

disimpulkan dalam rekomendasi tersebut. Apabila pihak pelapor dan terlapor 

tidak bersepakat untuk menyelesaikan kasus dengan cara mediasi, maka akan 

dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu Ombudsman menerbitkan surat 

rekomendasi kepada instansi terkait ataupun atasan terlapor berdasarkan hasil 

investigasi dan temuan data-data ataupun informasi yang diperoleh. 

f. Monitoring  

Monitoring ini dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Nusa Tenggara Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 

di Nusa Tenggara Barat. Bentuk pelayanan publik sangat banyak, sehingga 

perlu diperhatikan oleh lembaga pengawas seperti Ombudsman.  

2. Bidang Pencegahan 

Dalam bidang ini Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat akan 

melakukan pencegahan upaya maladministrasi dengan memberdayakan 

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, 

melakukan pencegahan terhadap maladministrasi serta meningkatkan kerjasama 

yang baik dengan stakeholder pelayanan publik.  
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Peran Ombudsman dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif 

disini adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada 

masyarakat khususnya memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas 

hak pelayanan publik dan juga melakukan kegiatan diskusi/dialog interaktif 

sebagai bentuk koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain, misalnya 

bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan lembaga negara atau lembaga 

pemerintahan lainnya serta lembaga permasyarakatan atau perseorangan, dan 

sebagainya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. 

Sedangkan dalam upaya represif, upaya Ombudsman Perwakilan Nusa 

Tenggara Barat adalah melakukan pencegahan dengan menerima laporan atau 

pengaduan masyarakat terkait keluhan  yang diduga terdapat maladministrasi. 

Dengan demikian, kerjasama yang dibangun dengan stakeholders akan 

memudahkan koordinasi terkait penyelesaian/penanganan pengaduan 

masyarakat. 

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman 

Republik Indonesia terhadap Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Barat 

1. Faktor Pendukung 

a. Kesadaran Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Melaksanakan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah membentuk 

Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan 
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hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, 

termasuk didalamnya adalah Ombudsman Republik Indonesia. Penyelenggara 

dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidak 

mampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. 

Namun kadang-kadang, penyelenggara pelayanan publik sangat 

terbatas SDM diberbagai sektor yang mengakibatkan pelayanan yang 

diberikan kurang cepat, sehingga disini perlu kesadaran dari penyelenggara 

pelayanan untuk mencari bantuan ke pihak-pihak luar yang berkaitan dengan 

isu pengaduan yang masuk. Hal tersebut merupakan langkah konkrit dalam 

menyelesaikan masalah.  

b. Peraturan Perundang-Undangan yang Memadai 

Terlaksananya pelayanan publik juga tidak luput dari pengaruhi 

kebijakan yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan, baik peraturan nasional 

maupun peraturan daerah. Kebijakan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi 

seluruh instansi yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk membuat suatu 

perencanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan di daerah. 

“Kebijakan dalam bentuk peraturan daerah sangat membantu 

terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat di Nusa Tenggara 

Barat, karena memicu atau adanya acuan untuk melaksanakan tugas 

dan kewajiban instansi yang bersangkutan. Adapun kebijakannya 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik dan diturunkan kepada Peraturan Gubernur 

Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik serta diperkuat dengan Peraturan Walikota Mataram 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik”.
8
 

 

                                                             
8 Wawancara dengan Muhammad Rosyid Ridho Tanggal 25 Oktober 2018 



x 
 

Kebijakan tersebut berfungsi untuk menyelenggarakan pengawasan 

di wilayah Nusa Tenggara Barat dan tugas pembantuan (medebewind) dalam 

rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam peraturan 

yang berlaku. 

c. Tingginya Kesadaran Masyarakat Untuk Melapor 

Kesadaran masyarakat tentang keberadaan Ombudsman Perwakilan 

Nusa Tenggara Barat ternyata dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

menyampaikan keluh kesahnya terhadap pelayanan publik yang ada di 

lingkungan provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dapat diketahui dari 

banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Hal tersebut 

dapat diamati dari tingkat keluhan dari tahun ke tahun, diantaranya tahun 

2013 terdapat 137 keluhan, tahun 2014 terdapat 173 keluhan, tahun 2015 

terdapat 158 keluhan, tahun 2016 terdapat 160 keluhan; dan tahun 2017 

terdapat 203 keluhan.
9
 

2. Faktor Penghambat 

Adapun faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pengawasan 

Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pelayanan Publik di Kota Mataram 

adalah:
10

 

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

Hal besar yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik untuk 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat adalah 

                                                             
9 Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Bidang Penyelesaian 

Laopran/Pengaduan Tahun 2017 
10 Wawancara dengan Muhammad Rosyid Ridho Tanggal 25 Oktober 2018 
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masalah SDM karena jumlah SDM yang ada di Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat cuma 12 orang padahal telah 

diketahui bersama bahwa SDM sangat penting sebagai penyedia layanan.  

“jika dilihat dari luas wilayah, tentu jumlah kami yang hanya 

beberapa orang tidak mampu mengatasi seluruh wilayah Nusa 

Tenggara Barat namun untuk menanggulangi kekurangan tersebut, 

kami melakukan kerjasama dengan berbagai macam instansi di 

seluruh kabupaten/kota di seluruh Nusa Tenggara Barat agar 

permasalahan yang ada dapat di tindaklanjuti dengan cepat”.
11

 

 

Karena merasa kekurangan SDM, Ombudsman Perwakilan Nusa 

Tenggara Barat tidak merasa kurang dalam melayani masyarakat yang datang 

melapor atau melalui media yang lain.  

b. Tidak Adanya Perwakilan di Kabupaten/Kota 

Selain masalah SDM, ternyata hal besar yang menjadi kendala dalam 

proses pelayanan yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Nusa Tenggara Barat adalah tidak adanya perwakilan di setiap 

kabupaten dan kota sehingga setiap ada laporan yang masuk, khususnya dari 

pulau Sumbawa akan ditunggu dulu sampai banyak laporan, baru akan 

diproses oleh Ombudsman. Hal tersebut tentu akan memperlambat proses 

pelaksanaan laporan. 

“dengan tidak adanya perwakilan di setiap kabupaten/kota akan 

cendrung membuat Ombudsman kualahan karena jika hanya 

berpatokan dengan perwakilan di provinsi, tentu akan membuat 

permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat tidak cepat selesai 

karena permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan 

pelayanan publik di kabupaten/kota sangat beragam, baik dari aspek 

pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya”.
12
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c. Kurangnya Anggaran 

Faktor penghambat yang paling penting dalam pelaksanaan pelayanan 

yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa 

Tenggara Barat adalah faktor anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Muhammad Rosyid Ridho, dia menyatakan bahwa: 

“Dana operasional yang diberikan pemerintah kepada Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 

Rp. 750.000.000 per tahun tetapi dana tersebut belum bisa memenuhi 

operasional yang dilakukan, dana operasional yang dimaksud adalah 

dana untuk sosialisasi dan dana investogasi lapangan. Dana untuk 

sosialisasi dan investiasi sangat banyak karena mencakup semua 

wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat.”
13

 

 

Lebih lanjut Muhammad Rosyid Ridho menyatakan: 

“Ombudsman Republik Indonesia mengajukan dana ke DPR sebesar 

Rp. 250.000.000.000 sampai Rp. 300.000.000.000 per tahun namun 

yang di setujui oleh DPR adalah 140.000.000.000 sampai Rp. 

150.000.000.000 sehingga dana inilah yang di bagi ke setiap 

perwakilan Ombudsman di provinsi seluruh Indonesia minim, 

termasuk di Nusa Tenggara Barat yang jumlahnya Rp. 750.000.000 

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun padahal dana yang di 

butuhkan oleh Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat adalah 

Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per tahun untuk kebutuhan 

sosialisasi dan investigasi yang sangat besar di seluruh kabupaten/kota 

di Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 10 kabupaten/kota”.
14
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah : 1. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan 

publik di Nusa Tenggara Barat dilakukan dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang 

pemeriksaan laporan dan bidang pencegahan. Bidang pemeriksaan laporan terdiri 

dari menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelnggaran pelayanan 

publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang 

tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas 

prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelnggaraan pelayanan 

publik, rekomendasi, dan monitoring. Sementara bidang pencegahan terdiri dari 

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga 

pemerintahan lainnya serta lembaga permasyarakatan dan perseorangan, membangun 

jaringan kerjasama, melakukan upaya pencegahan maladministrasi, serta melakukan 

tugas lain yang diberikan undang-undang. Kedua bidang tersebut berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan sudah dijalankan dengan baik meskipun ada kendala-

kendala teknis yang dihadapi. Hal tersebut dapat diamati dari jumlah laporan yang 

masuk, yaitu 203 laporan, dari 203 laporan tersebut, 183 laporan sudah terselesaikan 

dan 20 laporan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Kendala yang dihadapi 

dalam proses penyelesainan 20 laporan tersebut adalah laporan tersebut tergolong 

berat, komitmen instansi terlapor, dan laporan tersebut sifatnya sistemik lintas 

sektoral. 2. Faktor pendukung pelaksanaan pengawasan Ombudsman Republik 

Indonesia terhadap pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat adalah kesadaran 

penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan peraturan perundang-
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undangan, peraturan perundang-undangan yang memadai, dan tingginya kesadaran 

masyarakat untuk melapor. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya 

Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya perwakilan Ombudsman di 

kabupaten/kota, dan kurangnya anggaran. 

Saran 

Saran penyusun dalam penelitian ini adalah: 1. Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat agar lebih rutin melakukan koordinasi 

dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dan membangun jaringan agar lebih 

mudah mensosialisasikan fungsi Ombudsman terhadap pelayanan publik, khususnya 

di Nusa Tenggara Barat. 2. Hendaknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Nusa Tenggara Barat mengoktimalkan jumlah SDM, membentuk jaringan di tingkat 

kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Sumbawa agar laporan 

yang masuk dari Sumbawa tidak bertele-tele dalam proses penyelesainnya. 

Kemudian pemerintah hendaknya menambah dana operasional Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat sesuai dengan kebutuhan 

sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat terlaksana dengan lancar. 
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