UU No. 37/2008 TENTANG OMBUDSMAN RI


Status Kelembagaan :
- Lembaga Negara yang bersifat Independen/mandiri
- Bebas dari kekuasaan lainnya
- Tidak memiliki hubungan Organik/Hierarkhis dengan
lembaga Negara/instansi pemerintah lainnya.



Fungsi :
- Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan
Pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk
BUMN/D, BHMN serta Badan Swasta atau
perorangan
yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.



Tugas :
-

Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi
(perbuatan melawan hukum), melampaui wewenang,
menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk
kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum.
- Memeriksa substansi laporan dan menindak lanjuti.
- Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri
- Melakukan koordinasi dan kerja sama dgn pihak lain
- Membangun jaringan kerja
- Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undangundang



Wewenang :
- Meminta keterangan lisan/tertulis kepada pelapor,
terlapor atau pihak lain yang terkait.
- Memeriksa kptsn/surat menyurat/dokumen terkait.
- Meminta klarifikasi/dokumen yang di perlukan.
- Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan
pihak lain yang terkait.
- Menyelesaikan laporan melalui Mediasi dan Konsiliasi
atas permintaan para pihak.
- Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan,
termasuk rekomendasi untuk membayar Ganti
Rugi/Rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
- Untuk kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan,
rekomendasi dan kesimpulan.



Kewenangan Lain :
1. Menyampaikan saran kepada Presiden mengenai
perubahan/penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur
pelayanan publik.
2. Menyampaikan saran kepada DPR, Presiden,
Kepala Daerah dan DPRD mengenai
perubahan/penyempurnaan peraturan perundangundangan untuk mencegah Maladministrasi dalam
pelayanan publik.



Susunan Organisasi :
-

1 (satu) orang Ketua, merangkap Anggota.
1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap Anggota.
7 (tujuh) orang Anggota
ORI dibantu oleh asisten Ombudsman
(sesuai kebutuhan)
- ORI dibantu pula oleh Perwakilan Ombudsman di
Daerah (Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota)
- ORI dibantu Sekretariat Jenderal
(sebagai unsur pendukung)



Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan :
- Setiap Warga Negara dan Penduduk berhak
menyampaikan laporan kepada Ombudsman.
- Ombudsman tidak memungut biaya atau imbalan dalam
bentuk apapun.
- Laporan harus memenuhi persyaratan, sbb :

▪

Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dan alamat lengkap.

▪ Uraian peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan secara rinci.
▪ Sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak terlapor
atau atasannya, tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana
mestinya.
▪ Peristiwa/tindakan yang dilaporkan tersebut, belum lewat 2 (dua) tahun
sejak peristiwa tersebut terjadi.
▪ Dalam keadaan tertentu, penyampaian laporan dapat
dikuasakan kepada pihak lain.

-

Dalam memeriksa laporan, Ombudsman wajib berpedoman
pada prinsip Independen, non-diskriminasi, tidak memihak,
dan tidak memungut biaya.
Dalam melakukan pemeriksaan, Ombudsman dapat :

▪

Memanggil secara tertulis terlapor, saksi ahli, dan/atau
penerjemah untuk dimintai keterangan.
▪
Meminta penjelasan secara tertulis kepada terlapor dan/atau
melakukan pemeriksaan lapangan.
▪
Dalam hal terlapor dan saksi telah dipanggil 3 (tiga) kali
berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang
sah, Ombudsman dapat meminta bantuan polisi untuk
menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (Pasal 31).

-

-

Dalam hal OMBUDSMAN meminta penjelasan tertulis kepada
terlapor, terlapor harus memberikan penjelasan secara
tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya permintaan penjelasan ( Pasal 33 ).
Hasil pemeriksaan OMBUDSMAN dapat berupa :

▪ Menolak laporan; atau
▪ Menerima laporan dan memberikan rekomendasi
▪ Rekomendasi tersebut sekurang-kurangnya berisi :
a. Uraian tentang laporan
b. Uraian tentang hasil pemeriksaan
c. Bentuk Maladministrasi yang terjadi
d. Kesimpulan dan pendapat OMBUDSMAN mengenai hal-hal

yang perlu dilaksanakan terlapor dan atasan terlapor.

-

-

-

-

Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi
OMBUDSMAN (Pasal 38).
Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada
OMBUDSMAN tentang pelaksanaan rekomendasi paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya rekomendasi.
OMBUDSMAN dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk
memastikan pelaksanaan rekomendasi.
Dalam hal rekomendasi tidak dilaksanakan atau hanya sebagian
dengan alasan yang tidak diterima, OMBUDSMAN dapat
mempublikasikan atasan terlapor dan melaporkan kepada DPR
dan Presiden.
Terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan
rekomendasi OMBUDSMAN, dikenai sanksi administrasi sesuai
peraturan perundang-undangan.

