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Berdasarkan UUD 1945 Kesehatan merupakan kebutuhan bagi semua manusia, 

didalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, 

adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Namun, pada kenyataannya 

dalam pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah masih 

terdapat pratek maladministrasi. Dari data yang dimiliki oleh Ombudsman RI 

Perwakilan Lampung, sektor kesehatan merupakan sektor kedua terbanyak setelah 

kepolisian yang mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maladministrasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh 

Ombudsman RI Perwakilan Lampung serta pengawasan Ombudsman dalam 

mengatasi maladministrasi sektor pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung dan 

juga untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi penghambat Ombudsman 

Perwakilan Lampung dalam mengatasi maladministrasi. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian  kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Lokasi penelitian di kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Jenis sumber 

data dari penelitian ini yaitu: sumber lisan dan sumber tertulis. Hasil penelitian ini 

menunjukan upaya Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam mengatasi 

maladministrasi sector kesehatan di Provinsi Lampung yaitu dengan cara 

pengawasan dan koordinasi serta kerja sama dengan unit pelayanan kesehatan dan 

juga masyarakat Provinsi Lampung. Efektifitas dalam upaya pengawsan yang 

dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung telah berjalan dengan baik 

dikarenakan prinsip-prinsip efektivitas pengawsan telah dapat dijalankan seecara 

keseluruhan. Kendala-kendala Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam 

mengatasi maladministrasi sektor kesehatan yaitu: minimnya jumlah anggota 

Ombudsman RI Perwakilan Lampung serta kurangnya pemahaman serta 

kesadaran para pemberi pelayanan kesehatan mengenai maladministrasi 

 

Kata kunci: Ombudsman, maladministrasi kesehatan   

 

  



 

 

 

ASBTRACT 

 

EFFORTS OF OMBUDSMAN RI OF LAMPUNG REPRESENTATIVE  

IN RESOLVING MAL-ADMINISTRATION OF HEALTH CARE  

SECTOR IN LAMPUNG PROVINCE IN 2016 

 

By 

 

M Hasby Kurniawan 

 

Based on the 1945 Constitution, health issue is a vital necessity for all human 

beings, in the 1945 Constitution the implementation of health insurance for public 

is under the responsibility of central government and local government. However, 

in reality, the practice of mal-administration still existed in the provision of health 

services carried out by the government. From data owned by Ombudsman RI of 

Lampung Representative, the health sector is the second largest sector after the 

police sector which is being reported by the public related to mal-administration. 

This research aims to determine the efforts made by the Ombudsman RI of 

Lampung Representative and to supervise Ombudsman in overcoming the mal-

administration of the health care sector in Lampung Province and also to find out 

obstacles which are inhibiting Ombudsman of Lampung Representative in 

overcoming mal-administration cases. This research used qualitative method with 

descriptive type. The research was conducted at the office of Ombudsman RI of 

Lampung Representative. The data sources consisted of oral and written sources. 

The results of this research showed that among the efforts made by Ombudsman 

RI of Lampung Representative in overcoming mal-administration cases in health 

care sector of Lampung Province was carried out through supervision, 

coordination and cooperation with health service unit and also with the society of 

Lampung Province. The effectiveness of the supervision by Ombudsman RI of 

Lampung Representative has been running well because the principles of the have 

been well implemented thoroughly. The obstacles of Ombudsman RI of Lampung 

Representative in overcoming mal-administration in health sector, included: the 

inadequate number of members of Ombudsman RI of Lampung Representative 

and the lack of understanding and awareness from the health service provider 

about mal-administration.  

 

Keywords: Ombudsman, mal-administration on health care 

 

 

  



 

 

 

UPAYA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 

DALAM MENGATASI MALADMINISTRASI PELAYANAN  

PUBLIK SEKTOR KESEHATAN DI PROVINSI LAMPUNG 

TAHUN 2016 

 

 

Oleh 
 

M. HASBY KURNIAWAN 
 

 

 

 

 
Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  

SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA  

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 

 

 

 
 

 

 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 





 



 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan Bandar Lampung, pada tanggal 15 oktober 

1995, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak 

Al-arief dan Ibu Rubiyatun. Penulis mengawali pendidikan 

pada Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung dan 

menyelesaikan studinya pada tahun 2007. Kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010 , dan 

setelah itu dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung yang 

diselesaikan pada tahun 2013. 

 

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas 

Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN). 

  



 

 

 

PERSEMBAHAN 
 
 
 

Kupersembahkan Karya Ini Kepada 
 
 

Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan 
Rahmat dan Hidayah kepada seluruh umatnya 

 
 

Bapak dan Ibuku Tercinta, terimakasih atas doa, 
kasih sayang serta pengorbanan selama ini, yang 

telah mendidik dengan penuh kesabaran, dan selalu 
memberikan semangat sehingga dapat 

menyelesaikan karya ini. 
 
 

Kakak dan Adikku tersayang, Rahmita Sari dan Iin 
Amalia 

 
 

Almamater tercinta 
UNIVERSITAS LAMPUNG 

  



 

 

 

SANWACANA 

 

 

 
 

 
 

Assalamuala’ikumwarahmatullahiwabarakatuh 
 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat, karunia dan kasihsayang-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung dalam Mengatasi Maladministrasi Pelayanan Publik 

Sektor Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2016”. 

 

Selama penyusunan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan 

masukan dari berbagai pihak. Apa yang ada dalam skripsi ini adalah 

keterbatasan, ketidaksempurnaan dan berbagai kekurangan, sehingga masih 

sangat membutuhkan kritik, saran dan perbaikan dari berbagai pihak. 

Terwujudnya skripsi ini telah melibatkan bantuan banyak pihak, sehingga penulis 

ingin menyampaikan penghargaan, penghormatan dan terimakasih yang 

sebesarnya kepada yang terhormat: 

1. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA, selaku pembimbing utama yang 

banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta motivasinya dalam 

proses penyusunan skripsi ini hingga akhir. 



2. Bapak Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.PA, selaku dosen pembimbing kedua 

yang telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk membantu dalam banyak 

memberikan masukan, pengarahan, motivasi kepada penulis selama proses 

penyusunan skripsi ini hingga akhir. 

3. Bapak Dr. Dedi Hermawan, S.Sos., M.Si selaku dosen pembahas dan 

penguji yang telah berkenan membantu dan memberikan saran-saran kepada 

penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

5. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

6. Ibu Rahayu Sulistiowati., S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang 

turut membantu memberikan kemudahan, arahan dan motivasi kepada 

penulis selama masa kuliah. 

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat dengan ikhlas dan kesabarannya serta membimbing penulis 

selama menempuh studi.  

8. Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staff administrasi FISIP Unila, 

Ibu Nur’aini dan Bapak Azhari terimakasih telah banyak membantu dan 

memberikan informasi berharga kepada penulis sehingga semua keperluan 

administrasi terpenuhi. 

9. Seluruh pihak informan dan Pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung terkhusus, Bapak Nur Rakhman Yusuf, Bapak Dodik Hermanto, 

Bapak David Saleh Farnanto, Ibu Upik Fitriyani serta Ibu Shintia yang telah 



membantu dan memberikan kesediannya untuk peneliti melakukan 

penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Kedua orang tuaku. Bapak Al- Arief dan Ibu Rubiyatun, terimakasih untuk 

Bapak dan Ibu yang tidak pernah sedikitpun merasa lelah membesarkan dan 

mendidikku hingga aku sampai saat ini. Terimakasih telah membantuku 

menyelesaikan studi S1ku. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan 

dan umur yang panjang oleh Allah SWT. Aamiin 

11. Teman-teman kuliah, temen main bareng, temen putsal, temen nongki, 

temen dari botak sampe gondorng dan botak lagi, Pindo, Sidik, Leo, Dinda, 

Arief, Zikri, Iqbal, Dhimas, Hafiz, Ari, Ghozie, Sedy, Okta, Adi, Galih, 

Hendro, Yogi, Yoga, Zulham, EdoPak Pol, Anggi, Fajar, Hendri, Taufiq, 

Revardo, Rico, Hendriko, Rezghi, Respaty, Bayu, Khaidir. Terimakasih 

telah memberikan kisah-kisah yang menarik selama di masa perkuliahan. 

12. Teman-teman seperjuangan ALAS MENARA “Angkatan Lima Belas 

Jurusan Ilmu Admiinstras Negara” tanpa terkecuali, terima kasih atas 

kekompakan, dukungan serta bantuan kalian semua selama masa 

perkuliahan. 

13. Keluarga Besar Himagara, Abang-abang dan mbak mbak Adu Selon 2010, 

Anti Mapia 2011 dan Ampera 2012 terimakasih atas ilmu dan pengalaman 

yang diberikan serta adik-adik 2014 dan 2015 tetap semangat. 

14. Untuk rekan-rekan KKN Desa Gunung Kasih, Pak kordes Fariz, Danzen, 

Gusti, Windi, Puri dan Desti, terimakasih untuk 60 hari yang 

berkesannya.  

 



15. Teman-teman Jalomeng FC, Malik, Apan, Bisma, Aldi, Bendol, Dedy, 

Sidik, Iqbal, Mas Riwanto, Mas Ridwan dan teman teman lainya. 

Terimakasih masih sering mengajak saya main futsal. 

16. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan 

dan bantuannya. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua. Aamiin. 

 

 

Bandar Lampung, 6 Juli 2018 

Penulis 
 

 

 

 

 

M. Hasby Kurniawan 

 

  



 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  i 

DAFTAR TABEL  .........................................................................................  iii 

DAFTAR GAMBAR  .....................................................................................  iv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ..........................................................................................  1 

B. Perumusan Masalah  .................................................................................  9 

C. Tujuan Penelitian ......................................................................................  10 

D. Manfaat Penelitian ....................................................................................  10 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang  Pelayanan Publik .........................................................  11 

1. Pengertian Pelayanan Publik ..............................................................  11 

2. Klasifikasi Pelayanan Publik .............................................................  14 

3. Asas-asas Pelayanan Publik ...............................................................  17 

4. Prinsip-Prinip Penyelenggaraan Pelayanan Publik ............................  18 

5. Standar Pelayanan Publik ..................................................................  21 

B. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehaatan ..................................................  22 

1. Sistem Pelayanan Kesehatan..............................................................  22 

2. Tujuan Sistem Pelayanan Kesehatan .................................................  23 

3. Pelaku-pelaku dalam Sistem Pelayanan Kesehatan ...........................  24 

4. Bentuk Sistem Pelayanan Kesehatan .................................................  25 

5. Konsep Pelayanan Prima di Bidang Kesehatan .................................  25 

6. Prinsip Pelayanan Prima di Bidang Kesehatan ..................................  26 

7. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan ...................................................  27 

C. Tinjauan Tentang Maladminstrasi .............................................................  27 

1. Pengertian Maladministrasi .................................................................  27 

2. Bentuk-bentuk Maladministrasi ...........................................................  28 

D. Tinjauan Tentang Ombudsman .................................................................  30 

E. Tinjaun Tentang Pengawasan ....................................................................  32 

1. Pengertian Pengawasan ......................................................................  32 

2. Bentuk-bentuk Pengawasan ...............................................................  34 

3. Fungsi Pengawasan ............................................................................  37 

4. Laporan Sebagai Instrumen Pengawasan .............................................  37 

5. Pengawasan Yang Efektif ....................................................................  38 

6. Proses Pengawasan ...............................................................................  38 



F. Keaslian Penelitian ....................................................................................  39 

G. Kerangka Pikir ...........................................................................................  42 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian ..........................................................................................  46 

B. Lokasi Penelitian .......................................................................................  47 

C. Fokus Penelitian ........................................................................................  48 

D. Jenis dan Sumber Data ..............................................................................  50 

E. Teknik Analisis Data ..................................................................................  51 

F. Teknik Keabsahan Data .............................................................................  52 

 

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .........................................................  55 

B. Hasil Penelitian .........................................................................................  65 

1. Efektivitas sistem pengawasan Ombudsman dalam mengatasi 

maladministrasi sektor kesehatan .........................................................  66 

2. Teknik-teknik pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung ................................................................................  80 

3. Koordinasi dan Kerja Sama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung  84 
4. Kendala-kendala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Dalam upaya 

mengatasi permasalahan maladministrasi sektor kesehatan di Provinsi 

Lampung ...............................................................................................  86 

C. Pembahasan Penelitian ..............................................................................  89 

1. Efektivitas sistem pengawasan Ombudsman dalam mengatasi 

maladministrasi sektor kesehatan .........................................................  90 

2. Teknik-teknik pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung ................................................................................  99 

3. Koordinasi dan Kerja Sama Ombudsman RI Perwakilan  

Provinsi Lampung ................................................................................  102 

4. Kendala-kendala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Dalam Upaya 

Mengatasi Maladministrasi Sektor Kesehatan di Provinsi Lampung ..  103 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ...............................................................................................   

B. Saran  ........................................................................................................   

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

  



 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel  Halaman 

1. Data Laporan Berdasarkan Substansi Laporan  2016 ...............................  7 

2. Laporan Pengaduan Maladministrasi Sektor Kesehatan 2016 ..................  8 

3. Matriks Perbandingan Penelitian ..............................................................  39 

4. Daftar Informan.........................................................................................  50 

 

  



 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Gambar Halaman 

1. Kerangka Pikir ..........................................................................................  45 

2. Kegiatan Rapat ..........................................................................................  74 

3. Kegiatan Pengawasan Langsung ...............................................................  83 

4. Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Oleh Ombudsman  ..........................  85 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyelengaraan pemerintahan di Indonesia telah mengalami perubahan dalam 

hal penyelengaraan pemerintah yang bersifat sentralisasi telah berubah 

menjadi penyelengaraan pemerintah yang berifat desentralisasi yang ditandai 

dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada 

suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri, 

wewenang daerah yang diterima  dari pemerintah pusat itu disebut otonomi 

daerah. 

Dengan adanya otonomi yang luas, keberadaan Pemerintah Daerah untuk 

melayani kebutuhan masyarakat (public service) semakin penting, dimana 

pemerintah daerah dituntut untuk merealisasikan kewenangan otonominya 

agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah dituntut untuk 

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan 

akuntabel sebagai konsekuensi atas kewajiban pemerintah terhadap 

masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang dituntut oleh 

masyarakat. 
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Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut 

memberikan pelayanan pubik yang baik kepada masyarakat. Namun, pada 

kenyataannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memberikan 

pelayanan publik terhadap masyarakat setempat masih banyak diwarnai 

dengan praktek maladministrasi antara lain terjadinya Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN) dengan demikian diperlukan reformasi birokrasi 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif efisien, jujur, bersih, 

terbuka serta bebas dari KKN.  

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai 

dengan peningkatan mutu aparatur Penyelenggara Negara dan pemerintahan 

serta penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Menurut Undang 

Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa 

pelayanan publik adalah Segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, 

pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pelayanan publik juga merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap 

warga Negara yang dijamin oleh Konstitusi Negara Indonesia, setiap urusan 

masyarakat tidak lepas dari peran instansi dan birokrasi yang di mana kedua 

hal tersebut dijalankan oleh pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah mendapatkan mandat dari 

rakyat untuk memberikan pelayanan publik, dan dalam memberikan 
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pelayanan publik pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

bersifat adil tanpa pandang bulu, transparansi, dan bertanggung jawab. 

Namun pada kenyataanya pemerintah justru menimbulkan banyak masalah 

bagi publik yang menjadi kliennya. Sangat masuk akal jika pemerintah 

kemudian mendapat penilaian yang negatif dari banyak masyarakat. Hal itu 

dapat dilihat dari banyaknya keluhan yang dilontarkan masyarakat berkaitan 

dengan buruknya kinerja pelayanan publik. Pelayanan publik meliputi 

berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat salah satunya bidang 

kesehatan. 

Berdasarkan UUD 1945 Kesehatan merupakan kebutuhan bagi semua 

manusia, didalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi 

masyarakat, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. UUD 1945 

Perubahan pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan 

Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah 

menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan 

jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia 

yang sejahtera, adil, dan makmur.  

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa 

setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang 

aman, bermutu, dan terjangkau. Namun pada kenyataan nya dalam pelayanan 

kesehatan masih terdapat maladministrasi didalamnya. 



4 

 

Di Lampung sendiri permasalahan maladministrasi di sektor pelayanan 

kesehatan masih terjadi seperti penelantaran pasien, malpraktek, penundaan 

berlarut, penyimpangan prosedur dan sikap petugas rumah sakit atau 

puskesmas yang tidak sopan. Sebagai contoh, Pelayanan Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Bob Bazar kalianda Lampung Selatan, kembali dikeluhkan 

oleh pasien maupun keluarga pasien, pasalnya dalam memberikan pelayanan 

petugas maupun perawat dinilai mengecewakan, dalam menjalankan 

tugasnya perawat dan petugas RSUD kurang memperhatikan kondisi pasien. 

Salah satu keluarga pasien yang dirawat di RSUD Bob Bazar bernama Muji 

mengatakan perawat di RSUD tidak melakukan pengecekan rutin terhadap 

pasiennya, tidak hanya itu saja  kondisi lingkungan RSUD yang sangat kotor 

juga banyak dikeluhkan oleh pasien maupun keluarga pasien. Hal tersebut 

mengakibatkan keluarga pasien maupun pasien itu sendiri selalu menghirup 

bau yang tidak sedap dari saluran pembuangan selama berada di rumah sakit.   

Maladminstrasi  yang terjadi  di RSUD Bob Bazar sebenarnya telah banyak 

diadukan ke lembaga Ombudsman RI perwakilan Lampung seperti tidak 

ramahnya petugas dalam memberikan pelayanan dan masalah kebersihan  di  

RSUD  Bob Bazar, namun  Hingga  kini,  pihak  RSUD Bob Bazar enggan 

memberikan keterangan terkait  keluhan  sejumlah  keluarga pasien terhadap 

buruknya pelayanan rumah sakit setempat.  

(sumber:https://kupastuntas.co/berita-daerah-lampung/selatan/2016-

07/banyak-perawat-tidur-pelayanan-rsud-bob-bazar-kalianda-

dikeluhkan/diakses 31/2/2017 
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Untuk mengatasi masalah maladministrasi dalam pelayanan publik, 

pemerintah pada tanggal 20 Maret 2000 berupaya untuk mewujudkan 

reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan membentuk 

Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan keputusan Presiden Nomor 44 

Tahun 2000. Kemudian lembaga tersebut dibentuk kembali berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia (UU 37/2008) yang disetujui pembuat Undang-Undang dalam 

Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008, dengan nama 

”Ombudsman Republik Indonesia”. Dalam Undang-undang tersebut memberi 

kewenangan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawasi pemberian 

pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada 

masyarakat. Penyelenggara negara yang dimaksud meliputi Lembaga 

Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah 

Daerah, Instansi Departemen dan Non Departemen, BUMN, dan Perguruan 

Tinggi Negeri, serta badan swasta dan perorangan yang seluruh/sebagian 

anggarannya menggunakan APBN/APBD.  

Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara bersifat 

mandiri dan tidak memiliki hubungan dengan lembaga negara dan instansi 

pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. (http:// www. Ombudsman 

.go.id/index.php/peraturan/undang-undang.html diakses 31/2/2017) 
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Komisi Ombudsman Nasional memiliki tujuan membantu menciptakan dan 

mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan 

korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat 

agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam 

perkembangannya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mempunyai 

perwakilan-perwakilan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. 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 juga mempunyai perwakilan di Provinsi 

Lampung.  

Melalui kantor-kantor perwakilannya, Ombudsman ingin mewujudkan 

pelayanan publik prima sampai pada tingkat daerah. Kehadiran Lembaga 

Ombudsman Perwakilan Provinisi Lampung diharapkan mampu mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, demokratis, transparan, 

dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan 

kekuasaan atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang serta membantu 

setiap warga masyarakat berupa advokasi untuk memperoleh pelayanan yang 

baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian 

hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil 

prariset, diperoleh data terkait laporan maladministrasi tahun 2016, pada 

tahun 2016 Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung telah mendapatkan 

pengaduan sebanyak 242  laporan. Adapun data yang diperoleh yaitu sebagai 

berikut. 
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Tabel 1. Data Laporan Berdasarkan Substansi Laporan  2016 

No Substansi Laporan Jumlah 

1 Administrasi Kependudukan 1 

2 Air Minum 1 

3 Asuransi/ Jaminan Sosial 7 

4 Cukai dan Pajak 5 

5 Energi( Sumber Daya Alam) 1 

6 Informasi Publik 1 

7 Kejaksaan 2 

8 Kelautan 1 

9 Kepegawaian 1 

10 Kepolisian 106 

11 Kesehatan 82 

12 Listrik  2 

13 Pemukiman/Perumahan 1 

14 Pendidikan 4 

15 Perbankan 2 

16 Perhubungan/ infrastruktur 17 

17 Perijinan(PTSP) 2 

18 Pertanahan 4 

19 Pertanian 1 

20 Telekomunikasi 1 

JUMLAH        242 

                   Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2016 

Berdasarkan tabel tersebut, sektor kesehatan merupakan sektor kedua 

terbanyak setelah kepolisian, dalam hal ini penulis lebih memilih sektor 

kesehatan ketimbang sektor kepolisian untuk dijadikan fokus permasalahan 

dikarenakan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan 

berdasarkan prariset dengan melakukan wawancara kepada asisten 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yaitu Dodik Hermanto terkait 

permasalahan maladministrasi di Provinsi Lampung maka diketahui bahwa 

bentuk maladministrasi sektor kesehatan lebih beragam ketimbang sektor 

kepolisian, adapun bentuk maladmnistrasi sektor kesehatan yang banyak 

dikeluhkan yaitu: 
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Tabel 2. Laporan Pengaduan Maladministrasi Sektor Kesehatan 2016 

No Substansi Laporan Jumlah 

1 Kelalaian 10 

2 Penyimpangan Prosedur 11 

3 Tidak kompeten 10 

4 Pengabaian Kewajiban Hukum 10 

5 Tindakan Sewenang Wenang 9 

6 Penundaan Berlarut 8 

7 Ketidakjelasan Informasi 5 

8 Diskriminasi 2 

9 Pungutan Tidak Resmi 1 

10 Pelayanan Mengecewakan 15 

                  Jumlah 82 

                  Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2016 

Berdasarkan tabel, pelayanan publik yang mengecewakan masyarakat 

merupakan maladministrasi yang banyak diadukan ke Ombudsman kemudian 

diikuti dengan penyimpangan prosedur, kelalaian, petugas atau dokter yang 

tidak kompeten, kelalaian, pengabaian kewajiban hukum, tindakan sewenang 

wenang oleh petugas atau dokter, penundaan berlarut, ketidakjelasan 

informasi, diskriminasi dan pungutan tidak resmi.  

Pelayanan kesehatan merupakan hal penting karena pelayanan kesehatan 

merupakan pelayanan publik yang menyangkut nyawa manusia, serta 

pemberian pelayanan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 

RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang 

berhak atas pelayanan kesehatan”. Namun dengan banyaknya pengaduan 

maladministrasi sektor kesehatan di Lampung menandakan masih buruknya 

pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat Lampung. Untuk 

mengatasi permasalahan maladministrasi tersebut, diperlukan suatu 
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pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menurut Newman 

dalam Sujamto (1986:18) ”pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin 

agar pelaksanaan sesuai dengan rencana”. Ombudsman merupakan lembaga 

yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pelayanan publik, maka dari 

itu diperlukan pengawasan Ombudsman untuk mengatasi maladministrasi 

sektor kesehatan.  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Upaya Ombudsman 

RI Perwakilan Lampung Dalam Mengatasi Maladministrasi Pelayanan Publik 

Sektor Kesehatan Di Provinsi Lampung”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh   

penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Lampung serta 

pengawasan Ombudsman dalam mengatasi maladministrasi sektor 

pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung? 

2. Kendala apa saja yang menjadi penghambat ombudsman perwakilan 

lampung  dalam mengatasi maladministrasi? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan 

Ombudsman Perwakilan Lampung  dalam mengatasi maladminstrasi 

pelayanan publik sektor kesehatan di Lampung serta tindak lanjut 

pengawasan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Lampung 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kedala Ombudsman 

Perwakilan Lampung   dalam mengatasi maladministrasi di Lampung 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan penelitian 

bagi jurusan Administrasi Negara, khususnya terkait dengan 

maladministrasi dalam pelayanan publik serta upaya yang dilakukan 

Ombudsman dalam mengatasi maladmnistrasi. 

2.  Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan serta   

pengetahuan penulis tentang upaya yang dilakukan oleh ombudsman 

dalam mengatasi maladministrasi, dan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung dalam meningkatkan langkah-langkah dalam mengatasi 

maladministrasi dalam pelayanan publik. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang  Pelayanan Publik 

1.  Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna 

yaitu:(1) perihal atau cara melayani;(2) usaha melayani kebutuhan orang 

lain dengan memperoleh imbalan (uang);dan(3) kemudahan yang 

diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.  

Pengertian pelayanan (service) menurut American Marketing Association, 

seperti dikutip oleh Donald (1984:22) bahwa pelayanan pada dasarnya 

adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak oleh pihak 

lain dan pada hakekatnya tidak terwujud serta tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan 

dengan suatu produk fisik. 

Menurut Philip Kotler dalam Thamrin (2013:28) pelayanan didefinisikan 

sebagai, 

  “A service is any act or performance that one party can offer to another 

that is essentially intangible and does not result in the ownership of 

anything. It’s production may or may be tied in physycal Produce” 

 



12 

 (pelayanan merupakan setiap tindakan atau pelaksanaan yang dapat 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

menunjukkan tidak nyata dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas segala 

sesuatunya).  

Hasil dari pelayanan ini dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan produk 

fisik. Pandangan Kotler tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Sedangkan menurut Lovelock dalam Hardiyansyah (2011:10), “ Pelayanan 

adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan 

atau dialami”. Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujudnya 

atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan 

berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat 

dirasakan oleh penerima layanan. Secara etimologi, pelayanan berasal dari 

kata “layan” yang berarti “membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa 

yang diperlukan seseorang.” Dengan demikian pelayanan dapat diartikan 

sebagai: perihal/ cara melayani; servis atau jasa; sehubungan dengan jual 

beli barang atau jasa (Hardiyansyah, 2011:12) 

Dari uraian tersebut, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas 

yang diberikan untuk membantu, meniapkan dan mengurus baik itu berupa 

barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Istilah lain yang sejenis 

dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Dari seorang 
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adminstrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan 

publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan 

pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, definisi dari pelayanan umum adalah: segala bentuk pelayanan 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara  atau Badan Usaha Milik Daerah 

dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bab I Pasal 1 Ayat 1 

UU No. 25/2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono 

(2001:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta 

atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan 

atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan 

masyarakat.  
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Dalam Hardiyansyah (2011:12) pelayanan publik menurut Departemen 

Dalam Negeri (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, 2004)  merupakan pelayanan umum. Adapun definisi dari pelayanan 

umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta 

kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik  

berupa barang dan jasa”.   

Penyelenggara pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 

25/2009 adalah setiap insitusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan Undang Undang untuk kegiatan 

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

kegiatan pelayanan publik. 

Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang telah 

diuraikan diatas, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian 

layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan organisasi 

lain yang mempunyai kepentingan pada organisasai tersebut, sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk 

memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. 

2. Klasifikasi Pelayanan Publik 

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: pelayanan kebutuhan 

dasar dan pelayanan umum. Mahmudi (2005:205-210) menjelaskannya 

sebagai berikut: 
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a. Pelayanan Kebutuhan Dasar 

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah 

meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahkan kebutuhan pokok 

masyarakat. 

1. Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka 

kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi 

oleh Undang Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa 

kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. 

Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya 

merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai 

masyarakat yang sejahtera. 

2. Pendidikan Dasar 

Sama seperti kesehatan, pendidikan merupakan suatau bentuk 

investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan 

sangat ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap 

pendidikan masyarakatnya. 

3. Bahan Kebutuhan Pokok 

Dalam hal penyediaan bahan kebutuhan pokok, pemerintah perlu 

menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakatdan menjaga 

ketersediaannya di pasar maupun di gudang dalam bentuk cadangan. 
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b. Pelayanan Umum 

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi 

penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum 

kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan 

pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: a) pelayanan 

adminstratif; b) pelayanan barang; dan c) pelayanan jasa. Sedangkan 

jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara 

yang dimuat dalam SANKRI Buku III (2004:185) adalah: 

1. Pelayanan pemerintah adalah jenis pelayanan masyarakat yang 

terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan 

KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian. 

2. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat 

yang terkait dengan penyediaan saran dan prasarana untuk 

memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan 

aktivitasnya sebagai warga negara. 

3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan 

utilitas bagi masyarakat, seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan 

transportasi lokal. 

4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang 

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan 

perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, dan 

perumhan murah. 
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5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari 

sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan 

sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, 

ketenagakerjaan dan lainnya. 

 

3. Asas-asas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna 

jasa, karena itu dalam penyelenggaraanya membutuhkan asas-asas 

pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, 

instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan 

publik. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 

63/2003 sebagai berikut. 

a. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyrakat. 
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e. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti memberdakan suku, ras, agama, 

golongan, gender dan status ekonomi 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban  

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

Sedangkan menurut Pasal 4 UU No. 25/2009, penyelengaraan pelayanan 

publik berasaskan sebagai berikut: 

a. Kepentingan umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisipatif 

g. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif 

h. Keterbukaan 

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

 

4. Prinsip-Prinip Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

 Dalam pelayanan publik terdapat sepuluh prinsip yang diatur dalam 

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut; 
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a. Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami,  dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan; 1) Persyaratan teknis dan admisnitratif pelayanan publik; 2) 

Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik; 3) Rincian biaya pelayana publik 

dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan 

sah. 

e. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

f. Tanggung jawab; Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prsarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, 

telekomunikasi dan informatika. 

h. Kemudahan Akses; tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informasi. 
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i. Kedisipilan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan harus 

bersikap disipiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan 

sehat, serta dilengkapi dengan fasillitas pendukung pelayanan. 

Pasal 34 UU No. 25/2009 disebutkan bahwa pelaksanaan dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: 

a. Adil dan tidak diskriminatif 

b. cermat 

c. Santun dan ramah 

d. Tegas,andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-ralut 

e. Profesional 

f. Tidak mempersulit 

g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 

h. Menjunjung tinggi nilai-nilaiakuntabilitas dan integritas institusi 

penyelenggara 

i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan 

sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 

benturan kepentingan 

k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

publik. 
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l. Tidak memberikan informasi yang \salah atau menyesatkan dalam 

menanggapi perminataan informasi serta proaktif dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat 

m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan kewenangan yang 

dimiliki. 

n. sesuai dengan kepantasan. 

o. tidak menyimpang dari prosedur. 

 

5. Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam 

proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran 

yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai 

pedoman yang wajib diataati dan dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan, dan menajadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses 

pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan 

penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Standar 

pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi  ( KEMENPANRB ) No 15 tahun 2014, 

sekurang kurangnya meliputi: 

a. Persyaratan 

b. Sistem, mekanisme, dan prosedur 

c. Jangka waktu pelayanan 
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d. Biaya/tarif 

e. Produk pelayanan 

f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

B. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehaatan 

      1.  Sistem Pelayanan Kesehatan 

Sistem pelayanan kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan 

kesehatan(supply side) dan orang orang yang menggunakan pelayanan 

tersebut (demand side) di setiap wilayah, negara dan organisasi yang 

melahirkan sumber daya dalam bentuk sumber daya manusia maupun 

sumber daya lainnya.  Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian 

penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. 

 Melalui sistem kesehatan tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai 

lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan 

kesehatan bergantung pada berbagai komponen yang ada; baik dana, 

fasilitas penunjang, maupun sumber daya manusia yang ada dalam hal ini 

yaitu perawat, dokter, ahli radiologi, ahli fisioterapi, dan tim kesehatan 

lain. Sistem ini akan memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang 

efektif dengan memperhatikan nilai nilai budaya yang dianut oleh 

komunitas.  
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2. Tujuan Sistem Pelayanan Kesehatan 

Adapun tujuan dari sistem pelayanan kesehatan menurut Marie (2013:161) 

adalah: 

a. Meningkatkan status kesehatan masyarakat. Indikatornya antara lain 

angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit dan 

berbagai indikator lainnya. 

b. meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat. Dalam hal 

ini masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan. 

c. Menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan, sistem kesehatan 

diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan 

kesehatan bagi yang membutuhkan. 

Dalam sistem kesehatan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni: 

a. Elemen, yaitu komponen atau bagian pembentuk system yang berupa 

aktor-aktor pelaku. 

b. Interconnection berupa fungsi dalam sistem yang salinhg terkait dan 

dimiliki oleh elemen-elemen sistem. Secara universal fungsi di dalam 

sestem kesehatan dapat dibagi menjadi:                

1. Regulator        

2. Pelayanan Kesehatan                 

3. Pembiayaan kesehatan                 

4. Pengembangan sumber daya 
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3. Pelaku-pelaku dalam Sistem Pelayanan Kesehatan 

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam sistem pelayanan keshatan menurut 

(2013:162) adalah: 

a. Pemerintah yang terdiri atas pemerintah pusat,provinsi, dan kabupaten 

atau kota. 

b. Lembaga-lembaga swasta yang bergerak didalam sistem kesehatan, 

sistem pelayanan kesehatan untuk rumah sakit swasta terdadapat dua 

jenis pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit publik berdasar badan 

hukum yayasan atau perkumpulan, dan rumah sakit private dengan 

dasar hukum. 

c. BP (Balai Pengobatan) swasta, pabrik swasta, distributor alat farmasi 

dan rumah sakit, apotek dan sebagainnya. Lembaga swasta berperan 

aktifpula dalam fungsi pengembangan sumber daya manusia dengan 

adanya perguruan tinggi kedokteran dan kesehatan milik lembaga 

swasta. 

d. Masyarakat merupakan obyek sekaligus pelaku dalam sistem 

pelayanan kesehatan. Sebagai pelaku dapat berupa rumah tangga yang 

mebiayai sistem, dan perhimpunan profesi. 
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4. Bentuk Sistem Pelayanan Kesehatan 

Bentuk pelayanan kesehatan berdasarkan tingkatan pelayanannyamenurut 

Marie (2013:163) yaitu: 

a. Pelayanan kesehatan primer atau tingkat pertama; yaitu pelayanan  

kesehatan yang dibutuhkan pada masyarakat yang sakit ringan atau 

sebagai sarana masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya. 

b. Pelayanan kesehatan sekunder atau tingkat kedua; yaitu pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan pada masyarakat yang memerlukan 

perawatan iniap dimana tidak bisa ditangani oleh bagian pelayanan 

kesehatan primer. 

c. Pelayanan kesehatan tersier atau tingkat ketiga; yaitu pelayanan yang 

dibutuhkan pada masyarakat yang membutuhkan operasi besar yang 

dimana sudah tidak dapat dilakukan oleh pelayanan tingkat kedua. 

Sistem kesehatan berjalan dengan suatu kelola agar tujuan sistem 

kesehatan dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian dalam menata 

sistem kesehatan, diperlukan integrasi dari berbagai level pemerintahan, 

penyusunan dan pengembangan sistem kesehatan tidak dapat berdiri 

sendiri dalam satu kabupaten atau kota. 

5. Konsep Pelayanan Prima di Bidang Kesehatan 

Konsep prima memiliki arti harfiah  “yang terbaik”. Jadi pelayanan prima 

berarti pelayanan terbaik yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat dalam bidang kesehatan. Berarti ukuran terbaik sangat relatif 

dan biasanya dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
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Menurut Mubarak (2009:32) pelayanan prima dibedakan menjadi tiga 

level yaitu: 

a. Pelayanan yang dianggap terbaik oleh lembaga pemerintah yang belum 

memiliki SPM. Lembaga ini memiliki kewajiban segera menyusun 

SPM. 

b. Pelayanan sesuai dengan SPM. Bagi lembaga pemerintah yang telah 

memiliki SPM. 

c. Pelayanan yang melebihi persyaratan SPM. Bagi lembaga pemerintah 

yang telah melakukan, wajib memperbarui SPM untuk menampung ide 

ide maupun terobosan baru. 

 

6. Prinsip Pelayanan Prima di Bidang Kesehatan 

Adapun prinsip pelayanan prima di bidang kesehatan menurut Mubarak 

(2009:134) yaitu: 

a. mengutamakan pelanggan 

b. sistem yang efektif 

c. melayani dengan hati nurani 

d. perbaikan berkelanjutan 

e. memberdayakan pelanggan 
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7. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 

Menurut Mubarak (2009:142) suatu pelayanan kesehatan dikatakan baik 

apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: 

a. Tersedia dan berkesinambungan 

b. Dapat diterima 

c. Mudah dicapai 

d. Mudah dijangkau 

e. Bermutu 

 

C. Tinjauan Tentang Maladminstrasi 

1. Pengertian Maladministrasi 

Secara umum maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan 

melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan 

publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian 

dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban 

hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan 

imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan 

tersebut (Nurtjahjo 2013:4). 

Definisi maladministrasi menurut Undang-Undang Ombudsman RI   

(Pasal 1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI) yaitu 

perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, 

menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang 

tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 
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penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara 

Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu 

pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian 

materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

2. Bentuk-bentuk Maladministrasi 

Jika dilihat dari definisi maladministrasi yang terdapat padaPasal 1 butir 3 

UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI maka bentuk 

maladministrasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perilaku dan perbuatan melawan hukum, 

b. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang, 

c. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain  

d. Kelalaian 

e. Pengabaian kewajiban hukum 

f. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

g. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan 

h. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial 

Menurut Nurtjahjo (2013:13), bentuk lain maladministrasi yang dilakukan 

oleh aparatur pemerintah yaitu: 

a. Ketidakjujuran (dishonesty), Berbagai tindakan ketidak jujuran antara 

lain: menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, 

menerima uang dll. 
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b. Perilaku yang buruk (unethical behavior), tindakan tidak etis ini 

adalahtindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum, tetapi 

melanggar etika sebagai administrator. 

c. Mengabaikan hukum (disregard of law), Tindakan mengabaikan 

hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk 

kepentingan dirinyasendiri, atau kepentingan kelompoknya. 

d. Favoritisme dalam menafsirkan hukum, Tindakan menafsirkan hukum 

untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan 

hukum yang menguntungkan kelompoknya. 

e. Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, tindakan ini cenderung ke 

perlakuan pimpinan kepada bawahannya berdasarkan faktor like and 

dislike. Yaitu orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas 

lebih, meski prestasinya tidak bagus. Sebaliknya untuk orang yang 

tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas. 

f. Inefisiensi bruto (gross inefficiency), adalah kecenderungan suatu 

instansi publik memboroskan keuangan negara. 

g. Menutup-nutupi kesalahan, Kecenderungan menutupi kesalahan 

dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya dan menolak di 

liput kesalahannya. 

h. Gagal menunjukkan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif tetapi 

menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan 

dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan. 
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D. Tinjauan Tentang Ombudsman 

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman 

Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia 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 atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 

September 2008. 

Ombudsman Republik Indonesia bermula dari dibentuknya "Komisi 

Ombudsman Nasional" pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Peran Komisi Ombudsman Nasional saat itu 

adalah melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh 

penyelenggara negara, termasuk BUMN/BUMD, lembaga pengadilan, Badan 

Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Departemen 

dan Kementerian, Instansi Non Departemen, Perguruan Tinggi Negeri, TNI, 

dan sebagainya. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Pasal 1 

ditegaskan 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. 

Sasaran utama kerja Ombudsman adalah praktek maladministrasi, yakni 

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 dilakukan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau 

immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia, terdapat pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik 

pemerintah yaitu: 

a. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas 

internal dan eksternal. 
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b. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui 

pengawasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik 

dilakukan melalui: 

a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

b. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peratuan perundang-

undangan. 

E. Tinjaun Tentang Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Upaya ombudsman dalam mengatasi maladministrasi sektor kesehatan 

dalam penelitian ini adalah upaya ombudsman sesuai dengan fungsi 

ombudsman itu sendiri dalam mengatasi maladminstrasi yaitu berupa 

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan pada 

dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan 

penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui 

pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara 

efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas 

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana 

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi 
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sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai Sejauhmana 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan 

salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga 

masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu 

sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) 

maupun pengawasan ekstern (external control),di samping mendorong 

adanya pengawasan masyarakat (social control). 

Adapun teori pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut: 

Menurut Soekarno K, pengawasan adalah suatu proses yang menentukan 

apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan 

rencana (Sujatmo1986:17), 

Henry Fayol (1986:18), mengartikan pengawasan sebagai berikut: 

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan, berdasarkan suatu perintah instruksi yang 

dikeluarkan, dan prinsip yang dianut dengan melaksanakannya bertujuan 

secara timbal balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan 

atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. 

Menurut Siagian (1986:16), pengawasan adalah proses pengamatan 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan 

sebelumnya. 
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Menurut Sarwoto (1986:16), pengawasan adalah kegiatan manajer yang 

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan dan atau hasil yang dikhendaki. 

Dari beberapa pengertian pengawasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh pemimpin 

untuk menilai rencana yang telah dibuat terlaksana atau tidak dan 

mengetahui apakah bawahannya bekerja sesuai atau tidak dengan tujuan 

yang telah ditentukan. 

2. Bentuk-bentuk Pengawasan 

Menurut Handayaningrat (1981:144), terdapat beberapa teknik dalam 

pengawasan, yaitu sebagai berikut :  

a. Pengawasan dari dalam (internal control) 

Pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakuakan oleh aparat 

atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. 

Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan 

organisasi. Aparat atau unit pengawas ini bertugas mengumpulkan 

segala data informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data 

dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kamajuan 

dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini 

dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pemimpinan. 

b. Pengawasan dari luar organisasi (external control) 

Pengawasan eksternal (external control) yaitu pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat pengawasan dari luar suatu organisasi. Aparat 
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pengawasan dari luar organiasasi adalah aparat yang bertindak atas 

nama atasan dari pempinan organisasi itu, atau bertindak atas nama 

pimpinan organisasi itu karena permintaannya. Disamping aparat 

pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi 

tersebut, dapat juga pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar 

organisasinya untuk mengadakan pemeriksaan atau pengawasan 

terhadap organisasinya. 

c. Pengawasan Preventif 

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

rencana itu dilaksanakan. Maksud daripada pengawasan preventif 

dalah mencegah terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan. Pengawasan 

preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut: 

1. Menentukan peraturan peraturan yang berhubungan dengan sistem 

prosedur, hubungan dan tata kerjanya. 

2. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan. 

3. Menentukan kedudukan, tugas, wewenag dan tanggung jawab 

4. mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai 

dan pembagaian kerjannya. 

5. menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan. 

6. menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari 

peraturan yang telah ditetapkan. 

 

 



36 

d. Pengawasan Respresif 

Pengawasan respresif adalah pengawasan yang dilakuakan setelah 

adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan 

respresif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan 

agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun 

pengawasan respressif ini dapat menggunakan sistem pengawasan 

sebagai berikut: 

1. Sistem Komparatif 

2. Sistem Verifikatif 

3. Sistem Inspektif 

4. Sistem Investigatif. 

e. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara 

mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap obyek 

yang diawasi. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan 

kebalikan dari pengawasan langsung. Jadi, pengawasan tidak langsung 

dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau 

obyek yang diawasi, dengan cara mempelajari dan menganalisa segala 

dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi. Dokumen-dokumen 

tersebut antara lain: 

1. Laporan dari pelaksana pekerjaan 

2. Surat-surat pengaduan 

3. Berita atau artikel di media massa 

4. Dokumen-dokumen lainnya.  
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Selain melalui dokumen-dokumen tertulis, pengawasan tidak langsung 

dapat juga menggunakan bahan laporan lisan dan keterangan-keterangan 

lisan.   

3. Fungsi Pengawasan 

Adapun fungsi dari pengawasan menurut Handayaningrat (1981:144) 

sebagai berikut: 

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas 

dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai    

dengan prosedur yang telah ditentukan. 

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan,  

agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan  

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan. 

 

4. Laporan Sebagai Instrumen Pengawasan 

   Menurut Siagian (1988:191) agar berfungsi sebagai instrumen pengawasan 

yang ampuh, laporan hendaknya memenuhi berbagai persyaratan, antara 

lain, sebagai berikut: 

a. Laporan dibuat dalam suatu format tertentu yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

b. Laporan disusun secara lengkap dalam arti bahwa segala sesuatu yang 

diharapkan dilaporkan terdapat dalam laporan. 
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c. Laporan disusun dalam bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan, 

daya kognitif dan daya nalar penerima laporan. 

d. Laporan disampaikan tepat pada waktunya dan harus bersifat faktual. 

 

5. Pengawasan Yang Efektif 

Menurut Duncan dalam Harahap (2001:246),karakteristik pengawasan 

yang efektifyaitu: 

a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya 

b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi 

c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi 

d. Pengawasan harus fleksibel 

e. Pengawasan harus ekonomis 

 

6. Proses Pengawasan 

 Menurut Winardi dalam Sujamto (Sujamto1985:96) menggambarkan 

proses pengawasan dalam 4 langkah, yakni: 

a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan. 

b. Meneliti hasil yang dicapai. 

c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, dan menetapkan 

perbedaanya (apabila ada perbedaan). 

d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektip 
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F. Keaslian Penelitian 

Keaslian Penelitian 

Peneliti akan mengangkat tema mengenai upaya yang dilakukan ombudsman 

dalam mengatasi maladministrasi terkhusus maladministrasi sektor kesehatan 

dengan judul “Upaya Ombudsman RI Perwaklian Lampung Dalam Mengatasi 

Maladministrasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan Di Provinsi Lampung” 

Dalam melakukan penelitian ini perlu dilakukan peninjauan terhadap 

penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.  

Tabel 3. Matriks Perbandingan Penelitian 

Nama Peneliti Judul Tujuan Hasil Penelitian 

Annisa 

Rhafirna(2013) 

Analisis 

Pengawasan 

Ombudsman RI 

Perwakilan 

Provinsi Lampung 

dalam Pelaksanaan 

Rekrutmen CPNS 

di Kabupaten 

Peswaran dan 

Kabupaten 

Pringsewu Tahun 

2013 

Tujuan untuk 

mengetahui 

bagaimana 

pengawasan 

Ombudsman 

Republik Indonesia 

perwakilan Provinsi 

Lampung dalam 

pelaksanaan 

rekrutmen CPNS di 

Kabupaten 

Pesawaran dan 

Kabupaten 

Pringsewu tahun 

2013. 

Pengawasan aktif dan 

pengawasan pasif yang 

dilakukan oleh 

Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi 

Lampung dapat terlaksana 

walaupun dirasa kurang 

maksimal dalam proses 

pengawasan pada 

Kabupaten Pringsewu dan 

Kabupaten Pesawaran. 

Dalam pengawasan aktif 

di Kabupaten Pringsewu 

tidak seluruh tahapan-

tahapan rekrutmen 

diawasi secara langsung 

namun hanya sebagian 

saja yaitu pada tahap 

pengumuman akan 

dilaksanakanya 

pengadaan pegawai 

negeri sipil, penyiapan 

sarana dan prasarana, 

serta penyiapan materi 

test, sedangkan untuk 

formasi CPNS, pengajuan 

lamaran dan pelaksanaan 

penyaringan diawasi 

secara pasif melalui 

media massa atau adanya 

laporan penyimpangan 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Hasil Penelitian 

dari tahapan-tahapan 

tersebut. 

Pada pengawasan pasif di 

Kabupaten Pesawaran 

yang dilakukan sudah 

cukup baik karena 

Ombudsman 

mendapatkan adanya 

penyimpangan yang 

terjadi pada tahap formasi 

CPNS, pihak 

Ombudsman sendiri telah 

memproses kasus tersebut 

dan telah menuntaskanya. 

Pada pengawasan pasif 

selain membuka posko 

pengaduan rekrutmen 

CPNS, Ombudsman juga 

mengawasi melalui media 

massa mengenai 

penyimpangan yang 

terjadi di Kabupaten 

Pesawaran sehingga 

pengawasan pasif yang 

dilakukan oleh 

Ombudsman dapat 

berjalan dengan baik. 

Anis Septiana 

(2014) 

Kinerja Ombudsman 

Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi 

Lampung Dalam 

Menyelesaikan 

Laporan Pengaduan 

Dan Pengaruhnya 

Terhadap Pelayanan 

Publik 

Untuk mengetahui 

Kinerja Ombudsman 

RI Perwakilan 

Provinsi Lampung 

serta pengaruhnya 

terhadap pelayanan 

publik di Dinas 

Pendidikan dan 

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Kota Bandar 

Lampung. 

 

Ombudsman sebagai 

lembaga Negara yang 

bertugas mengawasi 

penyelenggaraan 

pelayanan publik di tahun 

2013 terdapat 120 

pengaduan yang masuk 

dan berhasil diselesaikan 

83 pengaduan kemudian 

37 pengaduan sisanya 

terselesaikan ditahun 

2014 artinya secara 

keseluruhan pengaduan 

yang masuk ditahun 2013 

sudah selesai ditangani 

pihak ombudsman hanya 

saja diperlukan 

penambahan waktu. 

Dan dilihat  dari aspek 

responsivitas yaitu 

menggambarkan 

kemampuan Ombudsman 

dalam menjalankan visi, 

misi dan tujuannya 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Hasil Penelitian 

ombudsman memiliki alur 

penyelesaian yang baik 

yaitu seluruh pelapor atau 

masyarakat yang merasa 

mengalami kejadian 

maladministrasi atau 

penyimpangan prosedur 

harus mengikuti prosedur 

dan tahapan dari 

ombudsman. 

Shita Mariza S 

(2016) 

Fungsi Pengawasan 

Ombudsman 

Republik Indonesia 

dalam Peningkatan 

Pelayanan Publik 

Bidang pendidikan 

Di Kota Makasar 

Untuk mengetahui 

pelaksanaan fungsi 

Ombudsman dalam 

mengawasi 

pelayanan publik 

bidang pendidikan di 

Kota Makassar dan 

Untuk mengetahui 

tindak lanjut 

rekomendasi 

Ombudsman dalam 

upaya peningkatan 

pelayanan publik 

bidang pendidikan di 

Kota Makassar 

 

Pelaksanaan fungsi 

Ombudsman Republik 

Indonesia dalam 

mengawasi pelayanan 

publik bidang pendidikan 

di Kota Makassar 

yaitu melakukan (1) 

upaya pencegahan 

maladministrasi di bidang 

pendidikan berupa 

pemberdayaan 

masyarakat melalui 

bentuk sosialisasi, talk 

show, dialog interaktif, 

sarasehan, kuliah umum 

dan lainnya serta 

melakukan kegiatan 

Investigasi. (2) 

Melakukan penanganan 

pengaduan masyarakat di 

bidang pendidikan 

melalui investigasi, 

klarifikasi, mediasi, dan 

monitoring. Tindak lanjut 

rekomendasi Ombudsman 

Republik Indonesia dalam 

upaya peningkatan 

pelayanan publik bidang 

pendidikan di Kota 

Makassar. 

M Hasby 

Kurniawan 

Upaya 

Ombudsman RI 

Perwakilan 

Lampung Dalam 

Mengatasi 

Maladministrasi 

Pelayanan Publik 

Untuk mengetahui 

upaya yang 

dilakukan 

Ombudsman  RI 

perwakilan 

Lampungdalam 

mengatasi 

maladminstrasi 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Hasil Penelitian 

Sektor Kesehatan 

Di Lampung 

pelayanan publik 

sektor kesehatan di   

Lampung dan 

Untuk mengetahui 

Faktor Penghambat 

Ombudsman RI 

perwkilan lampung    

dalam mengatasi 

maladministrasi di 

Bandar Lampung 

Sumber: Peneliti, Tahun 2017 

 

G. Kerangka Pikir 

Kesehatan merupakan kebutuhan terpenting dalam masyarakat dan merupakan 

modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan 

mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnnya 

jika seseorang berada didalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan 

merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara 

layak. 

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara 

memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung 

jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang 

menjadi tanggung jawabnya, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat 

terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Meskipun 

upaya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan kesehatan merupakan tanggung 

jawab setiap warga negara, namun mengingat masyarakat tidak dapat 

sepenuhnya memenuhi kebutuhan kesehatannya, melainkan harus ada pihak 
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lain yang secara khusus memperoduksi dan menyediakan barang atau jasa 

dalam bidang kesehatan, maka secara mutlak penyediaan barang atau jasa 

bidang kesehatan memerlukan keterlibatan pemerintah. Dalam UU No 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di 

bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 

dan terjangkau. 

Namun dalam menjalankan pelayanan kesehatanpemerintah masih belum bisa 

memberikan pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat, dalam 

memberikan pelayanan masih banyak terdapat maladministrasi didalamnya 

seperti, malapraktek, penelantaran pasien, tindakan tidak sopan dan masih 

banyak lagi.  

Di Provinisi Lampung sendiri pelayanan kesehatan mendapatkan laporan 

maladministrasi sebanyak 82 laporan hal ini menandakan pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah Lampung masih belum maksimal.  

untuk mengatasi permasalahan maladminstrasi yang terdapat dalam pelayanan 

kesehatan di Provinsi Lampung maka diperlukan peran dari Ombudsman RI 

Perwakilan Lampung. Ombudsman RI Perwakilan Lampung merupakan 

lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan di Provinsi 

Lampung, peran yang dimaksud dalam hal ini yaitu upaya yang dilakukan 

Ombudsman berupa pengawasan dalam pelayanan publik terkhusus sektor 

kesehatan. Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

mengetahui pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana 
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atau tidak. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan lancar. 

 Untuk melakukan pengawasan diperlukan serangkaian tindakan atau proses 

yang efektif, dan untuk menilai efektifnya upaya pengawasan yang dilakukan 

Ombudsman Perwakilan Lampung dalam mengatasi maladminstrasi sektor 

kesehatan maka peneliti berpedoman pada teori pengawasan yang efektif 

sebagaimana dikemukakan oleh Duncan dalam Harahap (2001:246 ) bahwa 

karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut: 

a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya 

b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi 

c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi 

d. Pengawasan harus fleksibel 

e. Pengawasan harus ekonomis 

Secara jelas kerangka pikir bisa dilihat pada bagan berikut. 
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        Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga 

pengawas pelayanan publik  

 

UU No 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

 

 

Pelayanan publik bidang kesehatan di 

Provinsi Lampung masih banyak 

menyimpan permasalahan di bidang 

pelayanan dan tindakan praktek 

medisnya 

Selama tahun 2016 Ombudsman RI perwakilan 

Provinsi Lampung telah mendapatkan laporan 

maladminstrasi sebanyak 242 laporan, dan untuk 

maladministrasi sektor kesehatan Ombudsman RI 

perwakilan Lampung mendapatkan laporan 

sebanyak 82 laporan. 

Berkurangnya praktek maladministrasi 

sektor kesehatan serta terwujudnya 

pelayanan kesehatan bermutu. 

 

1. Upaya yang dilakukan Ombudsman RI  

Perwakilan Provinsi  Lampung dalam 

mengatasi maladministrasi  

2. Pelaksanaan pengawasan yang efektif 

menurut Duncan dalam Harahap 

(2001:246): 

a. Pengawasan harus dipahami 

sifat dan  kegunaannya 

b. Pengawasan harus mengikuti 

pola yang dianut oleh organisasi 

c. Pengawasan harus dapat 

mengidentifikasi masalah 

organisasi 

d. Pengawasan harus fleksibel 

e. Pengawasan harus ekonomis 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena 

itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu denga fenomena lainnya 

(Sukamadinata, 2006:72).  

 Selanjutnya metode kualitatif menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong 

(2007:4) berpendapat bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Krik dan Miller 

dalam Moleong (2007:6) mengatakan penelitian kualitatif sebagai tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami 

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, lalu digunakan jenis 
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pendekatan dengan cara mengamati, mengetahui, menggambarkan dan 

menganalisis fenomena tertentu sesuai dengan  kenyataan yang terjadi. 

Maksud peneliti menggunakan metode tersebut ialah untuk mendeskripsikan 

dan memperoleh pemahaman secara menyerluruh mengenai Upaya yang 

dilakuan Ombudsman Perwakilan Lampung dalam Mengatasi 

Maladministrasi khususnya sektor kesehatan di Provinsi Lampung. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi 

dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang 

akurat (Moleong, 2011:28). Adapun lokasi yang ingin dijadikan penelitian 

yaitu kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung yang berada di jalan Way 

Semangka, Pahoman Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih kantor 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung sebagai lokasi 

penelitian dan unit analisis adalah karena Ombudsman merupakan lembaga 

yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan 

juga memiliki fungsi untuk menampung pengaduan masyarakat mengenai 

maladministrasi sesuai dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia. 
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C. Fokus Penelitian 

 

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan 

batasan dalam pengumpulan data, sehingga informasi yang ada di lapangan 

dapat dipilih sesuai dengan kajian permasalahan yang akan diteliti. Menurut 

Sugiyono (2009:233) “batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut 

dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.”. Tanpa 

adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya 

volume data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian 

memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan 

jalannya penelitian. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti 

memfokuskan masalah penelitian pada Upaya Ombudsman RI Perwakilan 

Lampung dalam Mengatasi Maladministrasi Sektor Kesehatan di Provinsi 

Lampung, dalam hal ini upaya yang dimaksud yaitu pengawasan yang efektif 

sesuai yang dikemukakan oleh Duncan dalam Harahap (2001:246).  

1. Upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung dalam mengatasi maladministrasi sektor kesehatan di Provinsi 

Lampung 

2. Adapun karakteristik pengawasan yang efektif menurut Duncan dalam 

Harahap (2001:246). sebagai upaya mengatasi maladministrasi sektor 

kesehatan yaitu:  

a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya  

Sistem pengawasan yang dilakukan ombudsman harus dapat merefleksi 

sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi 
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b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi 

Sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola 

organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, 

penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang 

bersangkutan. 

c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi 

Pengawasan setidaknya harus dapat mengidentifikasi kesalahan yang 

terjadi dalam organisasi. 

d. Pengawasan harus fleksibel 

Suatu sistem pengawasan akan efektif, jika sistem pengawasan itu 

memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan yang di 

lakukan ombudsman tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi 

perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan. 

e. Pengawasan harus ekonomis 

Pengawasan yang dilakukan Ombudsman harus bersifat ekonomis,  

karena tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, 

bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu sistem 

pengawasan yang lebih murah  

3.  Teknik-teknik yang digunakan dalam pengawasan pelayanan kesehatan  

4. Kendala dari upaya Ombudsman dalam mengatasi maladministrasi 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 

Menurut Loftland dan Loftland dalam Moleong (2011:157), sumber data 

utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti data tertulis, foto, statistik. Adapun sumber data 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber Lisan/kata-kata 

Perkataan orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama, 

sumber data dapat ditulis atau dierkam. Dalam hal ini yang diwawancarai 

oleh peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah orang-orang yang 

dipandang tahu mengenai upaya yang dilakukan oleh Ombudsman dalam  

mengatasi maladministrasi sektor kesehatan di Provinisi Lampung, adapun 

informan dalam penelitian ini adalah: 

         Tabel 4. Daftar Informan 

No Nama Informan 

1 
 

Nur Rakhman Yusuf, S.Sos  

 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung 

2 Dodik Hermanto, S.H.,M.H Asisten Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung 

3 Ahmad Saleh David 

Farnanto, S.H.,M.H 

Kepala bidang penyelesaian laporan 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung 

4 Upik Fitriyani S.P Kepala bidang pencegahan 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung 

5 Bapak M. Amin Pihak pelapor 

6 Bapak Ariyanto Pihak pelapor 
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2. Sumber Tertulis 

Sumber data tertulis merupakan jenis data kedua atau sekunder. Dilihat dari 

segi sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber buku dan majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah 

yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan cara 

menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Miles 

dan Huberman (2007:53) mengartikan analisis data sebagai kegiatan 

mengelompokkan, membuat ukuran, memanipulasi data sehingga mudah 

dibaca. Analisis data digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan dan 

menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai 

jawaban atas fokus yang diteliti. 

 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dituangkan dalam 

bentuk laporan, untuk selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan 

kepada hal-hal penting, dicari tema dan polanya atau disusun secara 

sistematis. 

 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dipilih diseleksi serta dirangkum, 

difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya Ombudsman RI 

perwakilan Provinsi Lampung dalam mengatasi maladministrasi. 
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2. Penyajian Data 

Yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk 

sistematis, sehingga menjadi lebih selktif dan sederhana serta memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan 

tindakan. Dalam penyajian data ini peneliti akan berusaha menyajikan data 

yang didapat secara interpretatif dan dibatasi dengan informasi yang 

tersusun dari para informan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini 

peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi pustaka. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

 

Dalam menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan (Moleong, 2011:324). Pelaksanaan teknik pemeriksaan 

didasarkan atas sejumlah krieteria tertentu. Ada empet kriteria yang 

digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). 

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemekian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 
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Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dii luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzim 

dalam Moleong (2011:330) membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dalam 

penelitian. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

“uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan 

secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian 

diselenggarakan. 

3. Teknik Kebergantungan (dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Untuk 

mengetahui, mengecek, serta memastikan hasil penelitian tentang upaya 

yang dilakukan oleh Ombudsman RI perwakilan Lampung dalam 

mengatasi maladministrasi telah berjalan dengan baik atau belum, peneliti 

mendiskusikannya dengan pembimbing secara setahap demi setahap 
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4. Kepastian Data (confirmability) 

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, lalu dikaitkan dengan 

proses yang ada dalam penelitan. Derajat ini dicapai melalui audit atau 

pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses 

penelitian serta hasil penelitiannya. Menguji confirmability berarti  

menguji hasil penelitian tentang upaya Ombudsman perwakilan Lampung 

dalam mengatasi mal-administrasi, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan dalam penelitian yaitu pencarian data yang valid. 

 



BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

pengawasan Ombudsman RI Perwakilan  Provinsi Lampung dalam upaya 

mengatasi maladmnistrasi sektor kesehatan di Lampung bisa dikatakan cukup 

efektiv, dangan penjabaran sebagai berikut. 

1. Efektivitas sistem pengawasan jalanya pelayanan publik sektor kesehatan 

sudah dicapai. Sudah dapat dicapainya efektivitas sistem pengawsan 

disebabkan prinsip-prinsip efektivitas yang ada sudah mampu diterapkan 

secara keseluruhan. 

2. Teknik-teknik pengawasan terhadap jalanya pelayanan publik sektor 

kesehatan telah mampu diterapkan secara keseluruhan oleh Ombudsman 

RI Perwakilan Provinsi Lampung, yaitu dengan cara pengawasan 

langsung dan tidak langsung. 

3. Ombudsman telah melakukan koordinasi dan kerja sama terhadap unit 

pelayanan kesehatan seperti dinas kesehatan, rumah sakit serta masyarakat 

Provinsi Lampung dalam upaya mengatasi permasalahan maladministrasi 

sector kesehatan di Provinsi Lampung. 

4. Masih terdapat kendala dalam pengawasan pelayanan publik sektor 

kesehatan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 
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dalam mengatasi maladministrasi sektor kesehatan, adapun kendala yaitu, 

minimnya jumlah anggota Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

serta kurangnya pemahaman dan kesadaran para pemberi pelayanan 

kesehatan mengenai maladministrasi. 

B. Saran 

1. Perlu adanya sosialisasi secara rutin oleh anggota Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung terhadap seluruh unit pelayanan kesehatan 

di Provinsi Lampun, agar seluruh pemberi pelayanan kesehatan di 

Provinsi Lampung memahami tentang amanat UU No.25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik serta hak pasien. 

2. Perlu adanya penambahan jumlah anggota Ombudsman RI Perwakilan 

Provinsi Lampung dan ditempatkan di setiap kabupaten atau kota yang 

ada di Provinsi Lampung, hal ini perlu dilakukan agar pengawasan lebih 

efektif dan efesien. 

3. Perlu diadakanya reward dan punishment agar memotivasi seluruh unit 

pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai 

dengan UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta 

menciptakan kepatuhan terhadap UU No.25 Tahun 2009. 
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