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ABSTRAK 

 

Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Riau memiliki tanggung 

jawab penting untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Agar  pelayanan 

publik dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip- prinsip 

good governance. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif yang didukung oleh sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini 

dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Riau, serta dengan 

masyarakat yang pernah melaporkan kasus pelayanan publik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia untuk Kepulauan Riau 

dalam melakukan pengawasan pelayanan publik di Kota Batam, belum efektif 

.Permasalahan pertama adalah sumber daya manusia yang masih kurang, Jumlah  

anggaran yang belum memadai,  identifikasi laporan yang belum ada bertujuan 

untuk mempermudah dalam penyelesaian laporan masyarakat, dukungan dari 

penyedia layanan publik yang masih kurang,  koordinasi dan kerjasama antara 

Ombudsman dan penyedia layanan publik yang belum merata,  sosialisasi yang 

dilakukan Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang belum merata, 

dan  kesadaran masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka peneliti menyarankan agar  Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tanngung jawabnya 

mengawasai penyelenggara pelayanan publik khususnya di Kota Batam dapat 

berjalan dengan baik dan lebih maksimal sesuai  dengan peraturan undang-

undang. Menambahkan jumlah sumberdaya  manusia yang bertujuan untuk  

meningkatkan  kualitas sumber daya manusia, menambahkan jumlah anggaran , 

penambahan fasilitas agar kerjasama dengan penyelenggara publik dapat 

terlaksana. di Batam lebih baik. 

Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, Pelayanan Publik, Efektivitas 
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 ABSTRACT 

 

Ombudsman Republic of Indonesian for Riau Island has responsibility to 

supervise the public services that organized by both the central and local 

governments, however public services can be efficient, honest, clean, transparent 

and no corruption, collusion and nepotism, and the principles of good governance 

can be implemented properly. This research method used a  qualitative descriptive 

approach supported by primary and secondary data sources. This research was 

conducted at Ombudsman Republic of Indonesian for Riau Islands, people who 

have reported the cases of public services. The results showed that Ombudsman 

Republic of Indonesian for Riau Island in supervising public services in Batam 

City, has not been optimal. The first problem is lack of human resources, lack of 

budget, lack of identification of the reports, lack of support from the public 

service providers, lack of coordination and cooperation between Ombudsman and 

public service providers, lack of socialization, and lack of public awareness. 

Based on these problems, the researchers suggest that the duties and functions of 

Ombudsman can be more effective based on the law such as improving the quality 

of human resources, increasing the budget, adding facilities in order to make 

cooperation with public administrators can be carried out in Batam more effective. 

Keywords: Ombudsman, Maladministration, Public Service, Effectiveness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 . Latar Belakang 

Pada dasarnya fungsi Negara mengemban tugas penting yaitu melindungi 

dan mensejahterakan rakyat. Maka Negara mempunyai kewajiban untuk 

memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga Negara. Oleh karena itu 

lahirlah peran Negara yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan dengan tugas 

pokok yaitu mengatur berbagai kebutuhan dan kepentingan warga Negara dengan 

baik, tidak hanya untuk individual maupun kelompok masyarakat secara adil dan 

non diskriminasi. Namun, Pemerintah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi 

pelayanan kepada masyarakat (publik service), atau pemerintah adalah pelayanan 

bagi seluruh masyarakat. Pemerintahan berfungsi memberikan pelayanan kepada 

masyarakat (publik service). Kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat 

untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dankreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. 

Oleh karena itu pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan publikyang baik dan professional. 

Pelayanan Publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan 

yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. 

Sebagaimana yang tertulis didalam perimbangan Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memuat
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“Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 

penduduk tentang peningkatan pelayanan publik”. 

Pemerintah Pusat maupun daerah/kota berkewajiban untuk memberikan 

pelayanan yang baik berasaskan pada prinsip clean goverment dan good 

goverment untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, serta bebas dari 

segala bentuk praktek maladministrasi. Meskipun demikian tetap saja bahwa 

sampai saat ini pelayanan publik di Indonesia masih saja terus diwarnai dengan 

pelayanan yang sulit untuk diakses, dimana prosedur yang berbelit-belit, biaya 

yang bahkan tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar, dimana hal tersebut 

adalah merupakan musuh bersama bermasyarakat dalam pemenuhannya sebagai 

warga negara. Hal-hal seperti inilah yang merupakan indikasi rendahnya kualitas 

pelayanan publik di Indonesia. Melihat hal ini keberadaan lembaga pengawas 

eksternal dibutuhkan secara efektif dalam mengontrol tugas Penyelenggaraan 

negara dan pemerintah seperti lembaga Ombudsman. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia diberi kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum 

oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara 

negara dimaksud meliputi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan 
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Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, Instansi Departemen dan Non 

Departemen, BUMN, dan Perguruan Tinggi Negeri, serta badan swasta dan 

perorangan yangseluruh/sebagian anggarannya menggunakan APBN/APBD. 

Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga Negara bersifat 

mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan 

instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 

Perkembangannya Ombudsman Republik Indonesia  memiliki perwakilan-

perwakilan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Salah satunya kantor 

perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk 

keberadaannya sejak tahun 2013. Pembentukan kantor perwakilan ini tentu saja 

dengan tujuan untuk mendekatkan fungsi Ombudsman sebagai lembaga 

pengawasan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah-daerah. Hal ini tidak 

terkecuali bahwa Lembaga Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor 

perwakilannya, Ombudsman ingin mewujudkan pelayanan publik prima sampai 

pada tingkat daerah yang sejalan  dengan dibentuknya Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia diharapkan dapat melakukan pengawasan penyelenggaran 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, sehingga dapat terwujudnya penyelenggaraan negara dan 

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

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penegakan asas-asas pemerintahan umum 

yang baik. (Ombudsman, 2020) 
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Provinsi Kepulauan Riau, Ombudsman Republik Indonesia kompetensi 

pegawai pelayanan publik pada Pemerintahan dinilai masih rendah. Selain itu 

Ombudsman juga dianggap tidak meninjaklajuti laporan masyarakat yang di 

laporkan ke Ombudsman.(Solusihukum.com, 2018). Data hasil penelitian yang 

dilaksanakan di 22 Privinsi,44 Kota dan 106 kabupaten, hasil dari publikasi yang 

di lakukakan Kantor Ombudsman Republik Indonesia Jakarta pada tanggal 22 

februari  tepatnya tahun 2018 menunjukan  wilayah provinsi Kepulauan Riau juga 

masuk dalam zona merah. (Batampos, 2018) 

Laporan/pengaduan masyarakat dan investigasi inisiatif yang ditangani 

oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2018 sampai  

tahun 2020 diantaranya yakni: 

 Tabel 1.1 Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2018 - 2020 

(Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, 2020 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau menerima 

laporan atau pengaduan tentang penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 

2018- 2020.  Tahun  2018 sejumlah 146 laporan, terselesaikan  127, tahun 2019 

meningkat 149  dan tahun 2020 terdapat 115 laporan dan 26 laporan masyarakat 

terselesaikan. Kemudian jumlah penyelesaian laporan banyak yang telah di 

No Tahun Jumlah laporan Selesai Dalam Proses 

1 2018 146 127 19 

2 2019 149 109 40 

3 2020 115 26 89 
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selesaikan Oleh Ombudsman, Namun di satu sisi masih terdapatnya laporan 

masyarakat yang belum terselesaikan oleh Ombudsman RI Kepulauan Riau atau 

masih dalam tahap proses  penyelesaian dan dari data stastistik yang dimiliki 

maka asal kota pelapor 87% atau sebanyak 122 laporan berasal dari kota Batam. 

(Messa, 2018). 

Substansi laporan yang paling sering diadukan atau dilaporkan kepada 

Ombudsman, yaitu  diantaranya substansi dalam bentuk Tabel sebagai berikut:  

Tabel 1.2  Data statistik subtansi terlapor Tahun 2018-2020 

No Substansi Jumlah  

2018 2019 2020 

1 Perbankan 5 6 5 

2 Agraria /pertanahan  5 17 25 

3 Administrasi Kependudukan 14 26 12 

4 Kepegawaian 15 8 16 

(Sumber : Ombudsman RI Kepulauan Riau 2020) 

Berdasarkan  data Ombudsman RI  Kepulauan Riau Substansi laporan 

yang paling sering diadukan atau dilaporkan kepada Ombudsman setiap tahunya, 

yaitu  diantaranya substansi laporan agraria sebanyak 40 laporan (35%). 

Selanjutnya laporan atau pengaduan terkait substansi Administrasi Kependudukan 

sebanyak 52 laporan dan substansi pendidikan sebanyak 36 laporan. Selanjutnya 

laporan terkait subtansi kepegawaian sebanyak 39 laporan. Tabel tersebut 

menunjukan ada beberapa subtasi yang masih menjadi masalah pelayanan publik 

di Kota Batam di setiap tahunnya, dengan artian hal tersebut menandakan belum 

maksimalnya pengawasan yang di lakukan oleh Ombudsman Kepulauan Riau 

dalam mengawasi dan data stastistik yang dimiliki maka asal kota pelapor 87% 

atau sebanyak 122 laporan berasal dari kota Batam. (Messa, 2018) 
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Umar Congge dengan judul Efektifitas Kinerja Ombudsman Kota 

Makassar. Dengan Jurnal Administrasi’ta ISSN 2301-7058. Metode deskriptif 

kualitatif jenis penelitian dalam penelitian ini. Adapun maksud   untuk 

mengetahui kinerja ombusaman kota Makassar. Penelitian ini menghasilkan 

bahwa Ombudsman kota Makasar eksistensinya belum teraktualisasi secara 

maksimal. disituasi maraknya praktek maladmi-nistrasi di kota Makassar, sumber 

daya belum memadai, kompetensi kuantitas atau jumlah Asisten masih kurang 

atau belum tersosia-lisasi secara baik, sehingga banyak  masyarakat tidak 

mengetahui  keberadaan, serta Tugas dan fungsi Ombudsman Kota makassar 

sebagai pengawasan publik. Sehingga  masyarakat masih ragu untuk mengadukan 

permasalahan yang mereka terima dari penyelenggaraan pelayanan publik.( 

Juharni, 2014) 

Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pengetahuan masyarakat 

tentang lembaga pengaduan pelayanan publik atau Ombudsman masih rendah 

terutama masyarakat di Daerah-Daerah yang jauh dari kantor  Ombudsman 

Perwakilan Kepri.(Ombudsman, 2018) Berdasarkan  Permasalahan-permasalahan 

dan tabel  telah dilampirkan diatas, maka peneliti melaksanakan  penelitian 

dengan judul “EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK  INDONESIA 

PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM  MENGAWASI 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM. 
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1.2. Rumusan Masalah 
 

 Adapun rumusan masalah berdasarkan lantar belakang dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1.  Bagaimana efektivitas Ombudsman Republik indonesia perwakilan 

Provinsi kepulauan Riau dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik di Kota Batam? 

2. apa saja  faktor menjadi penghambat efektivitas Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batam? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

 Tujuan  penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisa efektivitas Ombudsman Republik indonesia 

perwakilan Provinsi kepulauan Riau dalam mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik di Kota Batam. 

2. Untuk menganalisis faktor penghambat efektivitas  Ombudsman Republik 

indonesia perwakilan Provinsi kepulauan Riau dalam mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batam. 

1.4. Manfaat Penelitian  
 

 Manfaat dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora, Program studi Administrasi 



8 

 
 

Negara khususnya mata kuliah Kebijakan Publik, Pengantar Ilmu 

Administrasi Negara, Manajemen Publik. 

2. Manfaat secara praktis penelitian ini sebagai bahan masukan dan informasi 

bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Kepulauan 

Riau dalam mengawasi pelayanan publik di Kota Batam. 

3. Manfaat secara metodologis sebagai bahan acuan untuk peneliti lain yang 

akan mengkaji lebih jauh dan menjadikan bahan perbandingan dengan 

penleiti yang hendak melaksanakan penelitian pada bidang yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Teori Dasar 

2.1.1. Pengertian Efektivitas 

Persepsi efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu 

administrasi  yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas 

kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. 

Menentukan tingkat efektifitas keberhasilan sesorang, kelompok, organisasi 

bahkan sampai kepada negara harus melakukan perbandingan antara 

kebenaran dan ketepatan dengan kekeliruan atau yang di lakukan. Semakin 

rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin 

mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan 

(tugas) yang di bebankan kepada setiap orang.( Makmur, 2015). 

 Efektivitas tidak hanya bersumber dari kesalahan dan kekeliruan yang 

dilakukan di masa lampau, tetapi juga di pandukan dengan aktivitas berfikir 

secara rasional, kemudian mengimplementasikan pemikiran tersebut dalam 

suatu tindakan yang lebih tepat, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat 

memberikan hasil dengan memuaskan semua pihak baik sebagai anggota 

individu, kelompok maupun anggota organisasi. Efektivitas dapat 

disimpulkan kegitan dilakukan secara efektif di mana dalam proses 
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pelaksanaannya senantiasa menampakan ketepatan antara yang kita inginkan 

dengan hasil yang di capai ( Makmur, 2015) 

2.1.2. Indikator Efektivitas 

Menurut William M. Dunn indikator atau ukuran untuk melihat 

tingkat efektivitas (Mutiarin, Dyah; Zaenudin, 2014) mengatakan bahwa 

indikator efektivitas  adalah sebagai berikut: 

1. Efisiensi ketika penggunaan waktu, biaya dan sumber daya yang 

minimum, namun capaian keberhasilan yang optimal dan efisiensi akan 

terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum 

sehingga suatu tujuan akan tercapai.. 

2. Kecukupan dapat dilihat dari sejauh mana suatu organisasi dapat 

menghasilkan pelayanan yang maksimal, hasil pencapaian sudah dirasakan 

dari semua hal, melalu nilai dan sebagai penyelesaian maslah yang terjadi. 

3. Pemerataan memiliki nilai sama dengan keadilan yang diberikan dan 

diperoleh dari sasaran ,  perataan adalah keadilan. Suatu organisasi tertentu 

dapat efektif, efisien, dan mencukupi jika biaya yang dikeluarkan tersa 

lurkan secara merata.  

4. Responsivitas suatu organisasi dapat memuaskan kebutuhan, Keberhasilan 

dari suatu organisasi dapat dilihat dari tanggapan masyrakat sudah mulai 

dapat dirasakan dalam bentuk posotif berupa dukungan negatif.  

5. Ketepatan merujuk pada nilai atau tujuan organisasi dan sama dengan 

kelayakan, pegeluaran rekomendasi artinya ketepatan dapat dilihat dari 
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nilai keberhasilan suatu organisasi dan manfaat yang dihasilkan dapat 

dirasakan lebih baik.  

2.1.3.  Pengertian Pelayanan Publik 

       Pelayanan publik pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

seseorang, kelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan (Pasalog Harbani, 2016). Pelayanan 

publik Menurut Sinabela merupakan setiap kegiatan yang dilakukan 

pemerintah terhadap sejumlah masyarakat yang memiliki satiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kelompok dan memberikan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu barang secara nyata.  Menurut 

Agung Kurniawan (Pasalog Harbani, 2016) adalah pemberian pelayanan 

(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan ketentuan 

yang telah ditetapkan.  

 Berdasarkan pengertian pelayanan publik diatas maka dapat diartikan 

suatau kegiatan atau aktivitas yang memenuhi sebuah kebutuhan dari 

seseorang atau masyarakat dalam bentuk barang atau jasa pelayanan. 

Pelayanan publik juga ada sebuah proses kemitraan yang dilakukan dua belah 

pihak yaitu ada pihak yang bertugas sebagai pemberikan dan ada yang 

bertugas pihak penerima pelayanan publik yang dilakukan seseorang atau 

sebuah institusi. 
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2.1.4. Pengawasan Pelayanan Publik 

     Dalam pengertian sederhana, pengawasan bermakna proses pengukuran 

kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin agar hasil sesui dengan 

yang diinginkan serta menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan(Mukarom Zaenal, 2018).  

Menurut George R. Tery pengawasan sebagai mendeterminasi semua 

kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan 

apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil 

pekerjaan sesuai denangan rencana yang telah ditetapkan. 

Pengawasan Menurut Siagian adalah strategi untuk memantau kinerja 

semua  organisasi. agar semua pekerjaan yang dikerjakan berjalan sesuai 

rencana. Sedangkan Dele  menjelaskan fokusnya tidak hanya pada melihat hal 

yang benar dan menandai hasil observasi, tetapi juga pada peningkatan dan 

adaptasi mereka untuk mencapai tujuan sesuai rencana.(Zaenal, 2018). 

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menerapkan standar 

pelaksanan tujaun perencanaan, memberikan umpan balik, membandingkan 

kegiatan degan standar yang telah ditetapkan dan mengukur penyimpangan 

serta mengambil tindakan perbaikan. 

2.1.5. Konsep Kinerja 

      Konsep kinerja pada dasarnya dapat diliahat dari dua segi, yaitu kinera 

pengawai dan kinerja organisasi. Kinerja pengawai adalah hasil kerja 

perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi dalah 

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pengawai dan 
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organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh 

organisasi yang digerakan atau dijalankan pengawai yang berperan aktif 

sebagai pelaku dalam upaya pencapai tujuan (Pasalog Harbani, 2016). Kinerja 

Menurut Widodo adalah melakukan suatu kegitan dan penyempurnakannya 

sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan (Pasalog 

Harbani, 2016).   

Kinerja Menurut Prwirosentono mengartikan kinerja sebagai hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh pengawai dan kelompok atau pengawai dalam suatu 

organiasi, sesuai dengan kewenangan dan tannggungjawab masing-masing, 

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja menurut 

Sinabela mendefenisikan kinerja sebagai kemampuan pengawai dalam 

melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu (Pasalog Harbani, 2016) 

2.1.6. Ombudsman Sebagai Pengawas Pelayanan Publik 

     Ombudsman RI sebagai sebuah lembaga masih dianggap baru dan 

asing didengar dalam keseharian,  khususnya dalam pengawasan pelayanan 

publik yang diselenggarakan  oleh penyelenggara negara maupun pemerintah, 

termasuk di sini pelayanan publik yang diselenggara kan badan usaha milik 

negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum milik Negara, serta badan 

swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan layanan publik 

tertentu, yang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 
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Ombudsman adalah badan pemerintahan yang independen agar tidak 

mempunyai hubungan apapun dengan instansi pemerintah dan instansi 

pemerintah lainnya, sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan pihak 

yang berwenang tetap independen dari kekuasaan lain. Kehadiran 

Ombudsman sebagai petugas layanan publik dapat mengurangi risiko 

terjadinya penyimpangan dan memungkinkan penyedia layanan publik 

memberikan layanan yang lebih baik sesuai dengan standar layanan 

masyarakat.(Ombudsman, 2020) 

2.1.7. Faktor- faktor  yang mempengaruhi Pengawasan pelayanan 

publik  

      Adapun menjadi Faktor penghambat  Efektivitas Ombudsman RI 

dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik di Kota Batam sebagai  

berikut:  

1. Faktor Internal 

Yang dimaksud dengan faktor internal ialah faktor-faktor yang 

biasanya  permasalahan yang berasal dari Ombudsman itu sendiri 

sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik. Permasalahan-

permasalahan tersebut, yakni: Pertama, Sumber Daya Manusia, 

Anggaran, Sarana dan fasilitas. 

2. Faktor Eksternal  

Yang dimaksud dengan faktor eksternal ialah faktor-faktor 

permasalahan yang berasal dari luar Ombudsman sebagai Lembaga 
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Pengawas Pelayanan Publik. Permasalahan-permasalahan tersebut, 

yakni: partisifipasi masyarakat, an penyelenggara pelayanan publik. 

2.2. Penelitian Terdahulu  

 peneliti terdahulu pada penelitian ini adalah: 

1. Felicya Astwilanda Putri dan M. Fachri Adnan melakukan penelitian 

jurusan Ilmu Administrasi publik Universitas Negeri Padang, yang 

berjudul: Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh 

Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat, yang 

dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik dengan ISSN : 2684-818X 

(Online), ISSN : 2338-7378 (Print). Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020 

Hal. 33-41. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan data 

deskriptif. Peneliti 22 mencoba untuk menggambarkan dan 

mengungkapkan semua fenomena dari bentuk-bentuk maladministrasi 

pelayanan publik , upaya pencegahan yang dilakukan , dan efektifitas 

upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh ombudsman, sebagai 

tujuan dari penelitian ini . penelitian ini menghasilkan, terlihat adanya 

percobaan untuk mencegah terjadinya maladministrasi pelayanan 

publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Barat Sumatera belum efektif. Terbukti masih banyak penerima dan 

pelayanan publik penyelenggara yang tidak mematuhi Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam 

penyelenggaraan layanan kepada publik. Ombudsman untuk 
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mencegah maladministrasi dengan baik dan tujuan dapat ditinggalkan 

(Astwilanda Felicya, 2020) 

2. Mahasiswa Hukum Universitas Indonesia Nabila Firstia Izzati 

mengadakan penelitian sesui judul: Ombudsman Sebagai Lembaga 

Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia Tahun 2020. dimuat Jurnal 

Terakreditasi Nasional dengan ISSN: p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 

2614-2961. Volume 26 Nomor 2, April -Juni 2020 : hal. 176 –187. 

yuridis normatif merupakan metode dalam penelitian ini. Dengan 

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif . 

penelitian ini menghasilkan bahwa Perwakilan Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia diketahui bahwa masih ada kendala dalam 

pelaksanaan pengawasan pelayanan publik tersebut. Pertama, masih 

adanya rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak 

terlaksanakan  oleh pihak yang dilaporkan karena banyak yang 

menganggap bahwa rekomendasi ombudsman tidak wajib,  terkendala 

oleh tidak adanya peraturan pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan 

rekomendasi Ombudsman dan sanksi yang harus diterapkan. Ketiga, 

tidak adanya eksekusi sanksi oleh Pemerintah terhadap pelanggaran 

pelayanan publik terutama kepada Kepala Daerah yang dilaporkan 

oleh Ombudsman RI (Firtia Nabila, 2020) 
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3.  Jurnal Ilmu sosial, Politik, dan Pemerintahan  yang ditulis oleh Rinaldi 

Purnama Rangga, yang berjudul Kinerja Ombudsman Ri Perwakilan 

Kalteng dalam Melakukan Pengawasan Pelayanan Publik di Kalimantan 

Tengah, JISPAR, dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 

memuat ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119. Volume 9 Issue 1 (2020) : 

hal.38-46. Kualitatif pendekatan deskriptif metode dalam penelitian ini.  

Menngananlisi  Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalteng 

dan  faktor  menjadi penghambat Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Kalteng dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

adalah tujuan dari penelitian ini. menghasilkan Kinerja dari Ombudsman 

RI Perwakilan Kalteng dapat dikatakan produktif dan sudah maksimal, 

kinerjanya sesuai dengan standar Operasi Pelayanan Peraturan 

Ombudsman  (Purnama Riandi, 2020) 

4. Penelitian Solechan berjudul Memahami Peran Ombudsman Sebagai 

Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia,  jurnal 

Administrative Law & Governance, dengan ISSN 2621-2781 Online, Vol. 

2 Mei 2018, menggunakan cara kualitatif dalam penelitian ini. maksud 

dari investigasi tersebut adalah untuk mengetahui peran ombudsman 

sebagai satgas dalam mengawasi transfer pelayanan publik di Indonesia. 

Penelitian ini adalah pencarian hukum umum yang dilakukan dengan 

menggunakan etika profesi. Menghasilkan investigasi ini menjadi 

tanggung jawab Ombudsman dalam menjalankan tugasnya untuk 

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, menjalankan tugasnya 
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dan menerima laporan / pengaduan dari setiap warga negara Indonesia 

atau warga negara atas dugaan perbuatan tidak senonoh pejabat 

pemerintah (Solechan, 2018) 

5. Jurnal yang dilaksanakan  oleh Noor Sheila Mahasiswa Administrasi 

Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berjudul: Peran Perwakilan 

Lembaga Ombudsman Ri Wilayah Provinsi Kaltim Dalam Pengawasan 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2014. Dipublikasikan dalam e-

Journal administrasi Negaradengan ISSN: 0000-0000 Volume 3, Nomor 2, 

2014:556-571. deskriptif kualitatif teknik penelitian. maksud menganalisis 

peran Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur dalam pengawasan penyelenggaraan 

pelayanan publik. menghasilkan bahwa Perwakilan Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah 

menjalankan tugas sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, namun 

sumberdaya manusia masih kurang dan  kurangnya sosialisasi tentang 

peran perwakilan lembaga ombudsman Republik Indonesia Wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur dalam pengawasan penyelenggaraan 

pelayanan publik, menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum 

mengenal peran Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia 

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (sheila Noor, 2014) 

6. Kelani Putri melakukan penlitian dengan judul Efektivitas Kinerja 

Ombudsman Dalam Menangani Pengaduan Pelayanan (Kasus 

Maladministrasi Di Kota Pekanbaru). Program Studi Administrasi Negara 
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FISIP Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 4 No. 1  Februari 2017. Metode 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif. 

Maksud  dari penelitian ini Untuk mengetahui Efektivitas Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Riau dalam menangani pengaduan 

maladministrasi dalam pelayanan publik di wilayah Kota Pekanbaru. 

Menghasilkn penelitian menunjukan  Efektivitas kinerja ombudsman 

dalam mengani pengaduan pelayanan publik (kasus maladministrasi di 

kota pekanbaru) belum sepenuhnya efektif.  Kurangnya sumber daya 

manusia, masih minimnya anggaran, kurangnya sosialisasi terhadap 

masyarakat sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui tugas 

dan fungsi Ombudsman di wilayah pekanbaru (Putri kalina, 2017) 

7. Sitna Hajar Malawat dan Fakhsiannoor melaksanakan  penelitian  judul 

penelitian Analisis Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman 

Republik Indonesia Di Kota Banjarmasin. Fisip Universitas Islam 

Kalimantan Mab Banjarmasin. ISSN: 2549-1865. As Siyasah, Vol. 5, No. 

2, November 2020. Memiliki maksud  menggali  pengawasan Ombudsman 

di Kota Banjarmasin. Menghasikan yang didapat Pengawasan Pelayanan 

Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Kalimantan Selatan sudah baik sesuai prosedur dilihat dari beberapa 

indikator dan menjadi faktor penghambat disini seperti kondisi biografis 

wilayah yang sangat luas, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang 

ada di dalam Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan 

Selatan yang tentunya tidak sepadan dengan luasnya wilayah yang di 
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awasi serta anggaran dari pusat yang dapat dikatakan sangat minim dalam 

proses pengawasan pelayanan publik yang dilakukan.(Fakhsiannoor, 2020) 

8. Tarahesti Wulandari dan Zulkifli mengadakan penelitian dengan tema 

mekanisme kinerja Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Riau, Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR, PUBLIKa, 

Vol. 3, No.2 Hal. 184-206. 2017. metode kuantitatif deskriptif jenis 

penelitian ini. Maksud penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme 

kinerja lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Riau dalam menanggani laporan masyarakat di Kota Pekanbaru. Penelitian 

ini menghasilkan Kurangnya sosilaisasi yang dilakukan oleh Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, kurangnya jumlah asisten, 

kurangnya potensi asistem dalam menangani laporan yang masuk menjadi 

faktor penghambat sehingga mekanisme kinerja Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau belum maksimal  (Zulkifli, 

2017) 

9. Jurnal yang di buat  oleh Arfan Poretoka yang bertema tentang Peran 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Vol. I 

No. 01 Edisi Mei 2020. Metode kualitatif dengan deskriptif. maksud 

penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam 

Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dari hasil penelitian ini 

masih ada beberapa tugas Ombudsman dari Perwakilan Republik 
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Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih 

belum berjalan sama efektif, hal ini disebabkan oleh kendala yangada 

antara lain kurangnya sumber daya manusia, dana yang terbatas, 

kurangnya fasilitas untuk mendukung kinerja Ombudsman Republik 

Indonesia (Poretoka Arfan, 2020) 
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2.3. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber Hasil Penelitian 2020) Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Undang – Undang  Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia 

 Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi  Kepulauan Riau Mengawasi 

Penyelenggaraan  Pelayanan Publik di Kota 

Batam 

 

1. Sumber daya manusia dan Anggaran belum mamadai 

2. Belum Optimal Pengawasan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. 

Indikator Efektivitas 

1. Efesiensi 

2. Kecukupan 

3. Pemerataan 

4. Responsivitas 

5. Ketepatan 

Menurut William M. Dunn 

Faktor-faktor  Penghambat  

  

1. Faktor Internal 

2. Faktor Eksternal  

Berdasarkan Ombudsman RI 

Kepulauan Riau 

Meningkatkan Efektivitas Obudsman Republik  Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Dalam  

Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Batam. 



 
 

28 
 



 
 

23 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian  adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan mengalisis 

permasalah yang terjadi.  Penelti  lansung  melakukan wawancara dengan 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Privinsi Kepulauan Riau, serta 

masyarakat menerima layanan dari Ombudsman atau masyarakat pelapor ke 

Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau. 

3.2.  Fokus Penelitian 

        Penelitian ini penulis memberikan batasan penelitian dan akan 

memfokuskan  tentang efektivitas  ombusdsman RI Perwakilan  Provinsi 

Kepulauan Riau dalam mengawasi penyelengaraan pelayanaan pelayanan 

publik di Kota Batam. Penerimaan laporan atas dugaan maladministrasi 

dalam penyelengaraan pelayanan publik, Penindak lanjutan laporan yang 

tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, dan Apa saja faktor-

faktor penghambat  efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Kepulauan Riau dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik di Kota Batam. 
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3.3.  Sumber Data 

   Menurut Spradley (Sugiyono, 2016) Penelitian kualitatif berdasarkan 

situasi sosial yang  memiliki  tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku 

(actor), dan aktivitas (activity) yang memiliki hubungan secara sinergis.  

1. Data primer adalah  informasi yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan narasumber penelitian. 

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan 

wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak-pihak yang 

bersangkutan atau dianggap mengetahui informasi mengenai 

efektivitas  ombusdsman RI Perwakilan  Provinsi Kepulauan Riau 

dalam mengawasi penyelengaraan pelayanan publik di Kota Batam . 

Berikut  pihak -pihak yang  dijadikan informan oleh peneliti adalah  

Tabel 3.1 Daftar Narasumber Penelitian 

No Nama Narasumber Jabatan 

1 Dr. Lagat Parroha Patar 
Siadari, SE., M.H 

Kepala Ombudsman Kepulauan Riau 

2 Amrul Luthfi  Masyarakat pelapor 

3  Yefta Eben Ezer   Masyarakat Pelapor 

4 Fahrul Masyarakat Pelapor 

(Sumber : Hasil Penelitian 2020) 

 

Teknik yang dipakai untuk peneliti mengumpulkan informasi 

dengan kriteria tertentu dengan purposive sampling. Kriteria yang peneliti 

tetapkan dalam pemilihan informan adalah dewasa, kosisten, Memahami 

persoalan atas pertanyaan yang diajukan Terlibat dalam pengawasi 
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penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batam. yaitu wawancara 

dengan Kepala Ombudsman RI Pewakilan Provinsi Riau, Masyarakat 

melapor . 

2. Data sekunder  informasi yang diperoleh tidak langsung dari 

sumbernya dari buku yang mendukung topik penelitian dan website 

yang berisi berbagai teori dan dokumen serta tulisan mengenai 

efektivitas  Ombudsman RI perwakilan  Provinsi Kepulauan Riau 

dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batam 

termasuk data lainnya yang dapat digunakan karena memiliki korelasi 

kebutuhan dari peneliti.  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2015:193) teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif adalah: 

1. Observasi merupakan melakukan pengamatan secara langsung 

dengan Observasi  aktivitas wawancara dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dengan aktivitas tanya jawab secara langsung maupun 

tidak langsung dengan narasumber.  

2. Wawancara merupakan  peneliti dan informan melakukan 

wawancara tatap muka. Dalam penelitian ini peneliti wawancara 

lansung melalui media daring zoom dengan informan  Kepala 

Ombudsman perwakilan Provinsi kepulauan Riau Kota Batam, dan 

Masyarakat serta tokoh lain yang bersangkutan dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen berbentuk 
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tulisan berita, peraturan kebijakan yang tidak langsung ditujukan 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Agar penelitian ini 

lebih akurat dapat menggunakan  dokumen berbentuk gambar 

misalnya foto. 

3.5.  Metode Analisis Data 

Menurut Nasution (Sugiyono, 2015:207) Dalam penelitian kualitatif, 

analisis data lebih di fokuskan selama proses penelitian dilapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data. Proses pengumpulan data biasanya berupa 

rekaman audio atau video yang kemudian ditranskripsi menjadi kata-kata lalu 

dilakukan analisis berdasarkan teori yang digunakan dalam tinjaun pustaka. 

Dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (Pasalog, 2016:161) 

harus dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga 

datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Sugiyono (2015:207) 

meliputi: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berkaitan dengan kegiatan merangkum, memilih 

informasi yang utama sehingga memfokuskan pada hal-hal yang 

penting serta dicari intisari dari sebuah data. 

2. Penyajian Data 

Aktivitas ini dapat dilakukan dengan cara bentuk uraian singkat, 

bagan, tabel, dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data berupa deskripsi dan teks naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
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Aktivitas ini biasanya ditandai dengan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang konsisten, sebelumnya masih tidak jelas sehingga 

setelah diteliti makin menjadi jelas. Hasilnya dapat berupa hubungan 

antar data yang kemudian menjadikan inti dalam sebuah penelitian. 

3.6. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, untuk menjamin derajat kepercayaan atau 

kebenaran maka peneliti memakai uji keabsahan data (Sugiyono, 2015:336) 

sebagai berikut: 

1. Uji Kredibilitas, kepercayaan terhadap data hasil penelitian.  

2. Uji Konfirmability, hasil dari penelitian sudah disepakati khalayak 

orang. 

3. Uji Depenability, melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan 

proses penelitian. 

4. Uji Transferability, dalam membuat laporan penelitian harus 

memenuhi kriteria yaitu dapat dipercaya, jelas, dan sistematis 

 

3.7.  Lokasi dan Jadwal Penelitian 

a. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Ombudsman Perwakilan 

Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat Di Gedung Graha Pena 

Lt.1 Ruang 103 di Jl. Raya Batam Center Kel.Teluk Tering Kec. 

Kota Batam. Alasan memilih Ombudsman Perwakilan Provinsi 
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Kepulauan Riau karena fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan 

dengan efektivitas  Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Kepulauan Riau dalam mengawasi penyelenggaraan 

pelanyanan publik di Kota Batam. 

b. Jadwal 

Tabel 3. 2  Jadwal Penelitia 

  

 

 

NO 

 

 

Kegiatan 

Bulan 

 September 
2020 

Oktober 

2020 

November 
2020 

Desember 
2020 

Januari 

2021 

1. Studi Pustaka                     

2. Penyusunan 

Proposal 
                    

3. Pengumpulan 

Data 

                    

4. Pengolahan 
Data 

                    

5. Analisa Hasil 
Penelitian 

                    

6. Penynan 
Laporan 

                    

7. Penyerahan 

Laporan 
                    


