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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai 

wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara Negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) 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. 

Tugas Ombudsman adalah memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggara pelayanan publik dan mengeluarkan rekomendasi atas laporan tersebut 

yang ditunjukan kepada terlapor. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui peran dari Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik.  

Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi tugas penyelenggara Negara 

untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tugas 

yang harus dilakukan oleh Ombudsman meliputi kegiatan melayani, menerima dan 

menindaklanjuti laporan dari masyarakat berkaitan dengan keluhan terhadap pelayanan 

umum oleh penyelenggara Negara. 

Ombudsman juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga 

Negara, lembaga swadaya masyarakat dan badan kemasyarakatan dalam rangka 

memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman, sosialisasi Ombudsman 

mempersiapkan jaringan, organisasi dan tenaga Ombudsman daerah, melakukan tugas-
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tugas lain untuk mencapai tujuan Ombudsman Republik Indonesia maupun melakukan 

investigasi atas inisiatif sendiri. 

Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya didukung oleh (2) undang-

undang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menangani laporan dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman menggunakan 

standar nilai yang menjadi asas disetiap gerak nafas insan Ombudsman dalam melayani 

masyarakat yaitu asas kepatutan (appropriateness) keadilan (justice), non diskriminasi 

(non discrimination), tidak memihak (impartial), akuntabilitas (accountability), 

keseimbangan (balances), keterbukaan (tranparancy), dan kerahasiasaan 

(confidentiality). 

Produk yang dihasilkan oleh Ombudsman dari pengawasan pelayanan publik 

yang dilakukan oleh Ombudsman yaitu rekomendasi, rekomendasi Ombudsman 

memang bukanlah sebuah putusan hakim (pengadilan), namun rekomendasi 

Ombudsman memiliki ketentuan hukum yang wajib dilaksanakan walaupun tidak 

memiliki kekuatan eksekusi seperti yang dimiliki oleh Pengadilan. Ombudsman hanya 

mewajibkan kepada terlapor untuk melaksanakan rekomendasi ombudsman.
1
 

Rekomendasi Ombudsman dapat disusun sesuai kebutuhan penyelesaian 

permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Pilihan jenis rekomendasi yang tepat 

akan semakin memberikan efektifitas bagi tindak lanjut yang diambil Terlapor dalam 

merespon rekomendasi tersebut. Adapun beberapa jenis rekomendasi, untuk membantu 

                                                             
1
Republik Indonesia, UU No. 37 Tahun 2008. Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik In donesia Pasal 

38.  
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penyelesaian masalaj pelapor, pemberian sanksi, mencegah tindakan maladministrasi 

dan mengubah proses atau sistem.
2
 

Terkait dengan fungsi Ombudsman untuk mengawasi tugas penyelenggara 

Negara untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan pelayanan penyelenggara 

terhadap masyarakat. Penulis melakukan penelitian untuk mengkajinya dalam bentuk 

proposal skripsi terkait pengawasan Peran Ombudsman Terhadap Pelayanan Publik 

Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate. 

Berdasarkan pra penelitian Penulis demi melengkapi latar belakang penulis 

mengangkat judul yang telah disebutkan di atas, menyangkut dengan Peran 

Ombudsman Terhadap Pelayanan Publik Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Ternate, distribusi air minum dari PDAM  Kota Ternate, sangat tidak maksimal 

sehingga warga di kelurahan maliaro tidak dapat menggunakan air yang lancar dari 

PDAM seperti kelurahan-kelurahan yang lainnya yang ada di kota ternate. 

Berdasarkan keterangan-keterangan warga kelurahan Maliaro, terkait dengan air 

yang tidak lancar akibat sering kali tidak berjalan, bahkan sampai berminggu-minggu, 

sangat meresahkan warga kelurahan maliaro. Sempat ada laporan dari warga kelurahan 

Maliaro di Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate untuk turun dan 

melihat langsung realita yang ada di lapangan terkait dengan tidak lancarnya air minum 

di kelurahan Maliaro. Namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak PDAM dalam 

menyikapi laporan/pengaduan yang disampaikan oleh warga.  

Sejatinya air adalah kebutuhan utama bagi proses kehidupan baik bagi manusia 

maupun bagi hewan dan tumbuhan di bumi. Air dibutuhkan untuk berbagai kegiatan 

                                                             
2 Sunaryati Hartono, Budhi Masthuri, Enni Rochmaeni, Winarso, Panduan Investigasi untuk Ombudsman 

Indonesia (Jakarta: The Asia Foundation Indonesia, 2003) hlm. 78. 
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manusia seperti untuk keperluan rumah tangga keperluan irigasi sumber daya alam 

berupa PLTA, sebagai sarana transportasi dan lain-`lain. Oleh karena itu keluhan dari 

warga masyarakat kelurahan Maliaro terkait dengan masalah air yang jarang mengalir 

adalah keluhan serius yang harus ditindaklanjuti oleh Perusahan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Ternate.  

Menurut Penulis, berdasarkan fungsi Ombudsman untuk mengawasi pelayanan 

penyelenggara terhadap masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah ini 

yaitu, Ombudsman harus mengawasi pelayanan penyelenggara PDAM terhadap 

keluhan masyarakat Kota Ternate Tengah tentang air minum yang didistribusikan oleh 

PDAM yang sangat meresahkan masyarakat Kota Ternate Tengah khususnya di 

kelurahan Maliaro, karena air yang sangat jarang mengalir. Berdasarkan laporan-

leporan dari masyarakat terkait masalah air minum yang didistribusikan oleh PDAM 

Kota Ternate apakah Ombudsman menindak lanjuti laporan-laporan masyarakat Kota 

Ternate ataukah tidak. 

Apabila keluhan masyarakat yang disampaikan kepada PDAM Kota Ternate tidak 

didengarkan oleh pihak PDAM, tugas Ombudsman dalam hal ini adalah 

menindaklanjuti Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate, demi 

memaksimalkan pelayanan air minum yang sesuai dengan standar pelayanan dan hak 

masyarakat Kota Ternate Tengah untuk memperoleh air minum yang lancar seperti 

kelurahan-kelurahan yang lain di Kota Ternate. 

Berdasarkan Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 

28 Tahun 2011 Tntang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Ternate, bahwa Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas Kepastian hukum, 

Keterbukaan, Partisipatif, Akuntabilitas, Kepentingan umum, Profesionalisme, , 
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Kesamaan hak, Keseimbangan hak, dan Kewajiban, Efisiensi dan Efektifitas, 

sedangkan pelaksanaannya di lapangan pihak PDAM tidak melaksanakan sebagaimana 

yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate tentang kesamaan hak 

masyarakat satu dengan yang lainnya karena PDAM tidak pernah turun untuk melihat 

langsung kondisi air yang sering tidak berjalan di Kelurahan Maliaro. berdasarkan hal 

tersebut PDAM harus menyamai kedudukan masyarakat Kelurahan Maliaro dengan 

masyarakat yang ada di kelurahan-kelurahan yang lainnya. 

kemudian pada bagian kewajiban PDAM Kota Ternate Pasal 5 poin (g) tentang 

melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan, dalam hal ini PDAM sama sekali 

tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan merata khususnya di Kelurahan 

Maliaro, karena PDAM tidak pernah menindak lanjuti laporan/keluhan masyarakat 

Kelurahan Maliaro tentang tidak lancarnya air minum setiap hari bahkan sampai 

berminggu-minggu, hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat Kelurahan Maliaro 

harus membeli air bersih dengan cara masing-masing. Sedangkan setiap bulannya 

masyarakat harus membayar tagihan air di PDAM Kota Ternate, namun kondisi air 

setiap harinya semakin parah, hal inilah yang harus diperhatikan oleh PDAM Kota 

Ternate. 

PDAM Kota Ternate, harus melaksanakan perintah Peraturan Daerah yang dibuat 

khusus untuk memberikan pelayanan air minum terhadap masyarakat Kota Ternate 

tanpa membedakan hak masyarakat Kota Ternate di setiap kelurahan-kelurahan yang 

ada di Kota Ternate. Intinya yang menjadi keluhan masyarakat terhadap air minum, 

PDAM harus melakukan langkah-langkah pertama agar dapat menindaklanjuti keluhan 

yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan air minum tanpa membedakan hak-

hak masyarakat. 
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Permasalahanya adalah PDAM tidak menyamai hak-hak masyarakat di Kelurahan 

Maliaro dengan masyarakat di kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Ternate, 

karena penyediaan air minum yang sangat-sangat tidak sesuai dengan undang-undang 

Perda yang mengatur tentang PDAM Kota Ternate, tentang kesamaan hak masyarakat 

disetiap kelurahan dalam rangka penyediaan air minum untuk keperluan dan 

kepentingan masyarakat sebagai penerima penyediaan air minum yang menjadi 

kewajiban dari PDAM Kota Ternate. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari 

Ombudsman sebagai Komisi pengawas penyelenggaraan pelayanan publik untuk 

menindaklanjuti PDAM Kota Ternate yang belum memaksimalkan pelayanan 

penyediaan air minum yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang 

PDAM (Perda Kota Ternate). 

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

ingin mengkajinya dalam bentuk Proposal penelitian dengan judul, Pengawasan 

Ombudsman Terhadap Perusahan Daerah Air Minum PDAM (Studi Pelayanan Publik 

PDAM Di Kota Ternate Tengah), Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang 

dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana PERAN Ombudsman terhadap pelayanan publik Perusahaan Daerah 

Air Minum PDAM di Kota Ternate? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap pelayanan publik Perusahaan 

Daerah Air Minum di Kota Ternate? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui Peran Ombudsman terhadap pelayanan publik Perusahaan Daerah Air 

Minum PDAM di Kota Ternate 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik Perusahaan 

Daerah Air Minum di Kota Ternate 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat:  

1. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum Tata 

Negara. 

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi 

bagi masyarakat berkaitan dengan Peran Ombudsman. 

 


