
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah 

Indonesia baik pusat maupun daerah yang belum terselesaikan. Tujuan utama 

reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya adalah 

untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan 

kebijakan otonomi daerah tiada lain untuk semakin mendekatkan pelayanan 

pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan memberikan kekuasaan otonomi 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan rumah 

tangganya, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan masyarakat secara 

efektif, efisien dan ekonomis. Dengan kata lain “Reformasi Administrasi” di 

Indonesia harus sesegera mungkin menjadi pilihan para penyelenggara 

pemerintahan baik pusat maupun daerah guna mewujudkan Good Governance, 

pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih baik di pusat maupun didaerah 

merupakan dambaan setiap warga negara dimanapun. Hal tersebut telah menjadi 

tuntutan masyarakat selama ini, yang dimana hak-hak sipil mereka kurang 

memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup didalam 

negara hukum Republik Indonesia. Padahal pelayanan terhadap masyarakat 

(Pelayanan Publik) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang 

tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan demokratis yang 
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bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum dan 

kedamaian (Good Governance).
1
 

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menggunakan instrument 

hukum sebagai landasan tindakan dan perbuatan penguasa maupun warga 

negaranya, sehingga dasar legalitasnya berdasarkan hukum tertulis maupun 

hukum tidak tertulis. negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar 

kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya 

serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya.
2
 

Good Governance akan dapat terlaksana sepenuhnya apabila ada keinginan 

keinginan kuat (political will) penyelenggara pemerintah dan penyelenggara 

negara untuk berpegang teguh pada peraturan perundangan dan kepatutan. Namun 

yang juga sangat mendasar yaitu adanya kerelaan para penyelenggara 

pemerintahan serta penyelenggara Negara untuk bersedia dikontrol dan diawasi; 

baik secara internal maupun eksternal.
3
 

Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi satu variable yang penting yang 

mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis 

kepercayaan masyarakat teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang 

cenderung tidak sehat menunjukkan kefrustrasian publik terhadap pemerintahnya. 

Oleh karena itu perbaikan pelayanan publik mutlak diperlukan agar image buruk 

masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki, karena dengan perbaikan kualitas 

                                                           
1
 Sunaryati Hartono, dkk, Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia, Jakarta: Komisi 

Ombudsman Nasional, 2003, Hlm. 01. 
2
 Weda Kupita, ,Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan 

Umum Pemerintahan (Eksistensi Ombudsman dalam Lintasan sejarah), Purwokerto: Universitas 

Jenderal Soedirman.2007, Hlm. 16. 
3
 Antonius Sujata dan RM Surachman, Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman 

Internasional sebuah Antologi, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta ; 2002, Hlm. 78. 
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pelayanan publik yang semakin baik, dapat mempengaruhi kepuasaan masyarakat, 

sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun kembali. 

Berkaitan dengan efektifitas pelayanan publik, salah satu instrument yang juga 

berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah standar pelayanan 

minimal (SPM), selama ini banyak standar yang telah dibuat oleh pemerintah 

tetapi manfaatnya terhadap perbaikan praktik layanan dan juga kesejahteraan 

warga tidak jelas, bahkan tidak sama sekali.
4
 Sejauh ini pemerintah telah 

menetapkan 13 SPM untuk berbagai bidang pelayanan, yaitu: 

1. Perumahan rakyat. 

2. Pemerintahan dalam negeri. 

3. Sosial. 

4. Kesehatan. 

5. Pemberdayaan perempuan dan anak. 

6. Lingkungan hidup. 

7. Keluarga berencana dan sejahtera. 

8. Ketenagakerjaan. 

9. Pendidikan. 

10. Pekerjaan umum. 

11. Ketahanan pangan. 

12. Kesenian dan 

13. Komunikasi Informasi 

 

Meskipun pemerintah telah berupaya mendorong daerah untuk memulai 

pelaksanaan SPM, sejauh ini pelaksanaan SPM belum mampu mengubah praktik 

penyelenggaraan layanan diberbagai bidang tersebut. 

                                                           
4 Pemerintah memang mulai gencar mengembangkan standar pelayanan minimal (SPM) sejak 

diterapkannya kebijakan desentralisasi, terlebih setelah dikeluarkannya PP Nomor 25 Tahun 2000 

dan SE Mendagri No. 100/757/OTDA/2002 tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar 

Minimal. Sejak itu ada 13 Standar Pelayanan Minimal yang telah diterbitkan oleh pemerintah. 

Banyak pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah mebuat SPM untuk pelayanan publik, 

diluar 13 SPM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat ini peraturan terbaru tentang 

pengembangan SPM adalah PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM yang 

kemudian dioprasinalkan dengan Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan dan Penetapan SPM. Kebijakan ini mewajibkan seluruh departemen dan lembaga 

non-departemen yang memiliki tanggungjawab menyelenggarakan pelayanan wajib untuk 

menyusun SPM sekaligus menginstruksikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk 

menerapkan SPM dalam penyelenggaraan layanan di daerah masing-masing. 
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Standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggaranya baik dari 

pihak pemerintah maupun swasta adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan atau menjadi ukuran indeks kepuasan 

masyarakat (IKM). Pentingnya pengukuran tingkat pelayanan melalui IKM 

menjadi hal yang sangat pokok dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara 

pelayanan publik dimasyarakat. Hal ini komitmen atau janji dari pihak penyedia 

pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, yaitu 

pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, dan 

mengikuti proses serta prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
5
 

Lemahnya tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di 

lapangan sering menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi. Hal ini 

berimplikasi melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 

sebagai pelaksana pelayanan publik. Pengawasan internal yang ada pada instansi 

maupun lembaga pemerintah masih dirasa kurang menjamin terlaksananya 

pelayanan publik yang prima. Perlunya lembaga pengawas yang mampu 

menerima laporan serta mampu memberikan teguran maupun tindakan perubahan 

terhadap pelaksanaan pelayanan sangatlah diperlukan bagi masyarakat. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, adanya lembaga-lembaga pengawasan 

fungsional dan struktural seperti Kotak Pos 5000, Pengawasan Melekat, Kantor 

Inspektorat, BPKP, dan BPK adalah badan-badan yang dibentuk pada masa lalu 

untuk melakukan kerja-kerja pengawasan sebagaimana yang diharapkan. Tetapi 

lembaga-lembaga pengawasan tersebut masih dipertanyakan independensinya 

                                                           
5
 Lembaga Administrasi Negara, Standar Pelayanan Publik Langkah-langkah penyusunan, 

Jakarta: Pusat Kajian Manajemen pelayanan Deputi II Bidang Kajian Manajemen kebijakan dan 

Pelayanan, 2009, Hlm. V. 
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dalam melakukan kerja pengawasan, Serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

tindaklanjut atas pengaduan mereka. Mengawasi sebuah sistem yang dimana 

pengawasannya dilakukan oleh dalam satu lembaga dirasa sangat tidaklah efektif 

dalam independensinya. Walaupun belakangan ada rencana untuk 

mengintegrasikan lembaga-lembaga pengawasan tersebut menjadi satu dalam 

sebuah lembaga yang tersentralistik. 

Kurang optimalnya fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh lembaga 

lembaga pengawasan yang telah ada kemudian mengilhami pembentukan lembaga 

pengawas eksternal yang independen dan bebas dari campur tangan kepentingan 

pihak manapun, tetapi mempunyai akses serta berpengaruh terhadap struktur 

birokrasi pemerintahan juga lembaga kenegaraan. Lembaga hanya memiliki satu 

kepentingan yaitu mewujudkan Good Governance.  

Banyaknya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang menginginkan 

adanya lembaga independen yang mampu menerima dan menindaklanjuti 

pengaduan mengenai pelayanan publik yang di selenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintah, serta agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan 

pemerintah yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, maka timbullah ide pembentukan Komisi Ombudsman 

Nasional melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi 

Ombudsman Nasional, kemudian lembaga tersebut dibentuk kembali berdasarkan 

UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, meskipun juga 

tidak terlepas dari pertanyaan publik tentang sejauh mana efektifitas kinerja dan 

independensinya seperti halnya juga dipersoalkan terhadap lembaga-lembaga 

pengawasan sebelumnya. 
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Sebagai lembaga yang mengemban tugas pengawasan Ombudsman Indonesia 

sekaligus memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu 

khususnya yang terkait dengan dugaan adanya tindakan maladministrasi yang 

dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara, serta lembaga 

peradilan baik yang dilaporkan masyarakat ataupun atas inisiatif sendiri. Secara 

universal diakui bahwa pada hakikatnya Ombudsman mengemban misi untuk 

melakukan pengawasan secara moral pertimbangan saran serta rekomendasi 

Ombudsman meskipun tidak mengikat (Not Legally Binding) namun secara moral 

diikuti (Morally Binding) dan menjadi penyeimbang (Ammicus Currie) antara 

aparatur pemerintah dengan rakyatnya.
6
 

Rendahnya tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan pelayananan publik di 

Provinsi Lampung menimbulkan banyaknya pengaduan masyarakat terhadap 

lembaga pengawas internal maupun lembaga pengawas eksternal seperti lembaga 

Ombudsman. Setelah terbentuknya kantor perwakilan Provinsi Lampung dan 

sosialisasi yang meluas terhadap fungsi dan peran Ombudsman dilihat cukup 

efektif dengan banyaknya pengaduan terhadap Lembaga Ombudsman melalui 

kantor perwakilan di Bandar Lampung. 

  

                                                           
6
 Antonius Sujata dan RM Surachman, Op. Cit, Hlm. 79. 
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Tabel 1.1 

Data Jumlah laporan Masyarakat Berdasarkan Asal daerah Pelapor 

Periode 2013 

No Klasifikasi Kabupaten/ Kota 

Pelapor 

Total 

Pengaduan 

Persentase  

1 Bandar Lampung 89 74.2% 

2 Lampung Selatan 3 2.5% 

3 Lampung Tengah 3 2.5% 

4 Lampung Timur 1 0.8% 

5 Lampung Utara 8 6.7% 

6 Lampung Barat 2 1.7% 

7 Metro 4 3.3% 

8 Tulang Bawang barat 2 1.7% 

9 Mesuji  0 0.0% 

10 Tulang Bawang 1 0.8% 

11 Way Kanan 0 0.0% 

12 Tanggamus 1 0.8% 

13 Pesawaran 2 1.7% 

14 Peringsewu  1 0.8% 

15 Pesisir Barat 0 0.0% 

16 Lain-lain 3 2.5% 

 Total 120 100.0% 

Sumber: Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung 

 

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa laporan masyarakat ke 

Ombudsman Perwakilan Lampung cukup tinggi mengingat cukup barunya 

keberadaan lembaga perwakilan di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan 

eksistensi atas keberadaan Lembaga Ombudsman di Provinsi Lampung dimata 

masyarakat Lampung. 
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Masih rendahnya kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung dan Kabupaten/ 

Kota terlihat dari banyaknya pengaduan yang berbanding lurus dengan hasil 

penelitian kepatuhan Pemda Provinsi Lampung terhadap Undang-Undang 

Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Lampung 

bekerja sama dengan akademisi Universitas Lampung pada Oktober-November 

2013 lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 80 persen yakni 16 Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Lampung dan 77 persen atau 20 

SKPD di Kota Bandar Lampung, masuk dalam zona merah, yang berarti 

rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik.
7
 

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia ini diatur mengenai tugas Ombudsman, antara lain memeriksa laporan 

atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuk 

dan unsur-unsur pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintah menurut Pasal 1 Angka 3 UU tersebut yakni “ 

Maladministrasi adalah prilaku 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”. 

                                                           
7
 Lihat hasil penelitian terhadap, Kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam 

Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Oleh Akademisi Unila dan 

Ombudsman Republik Indonesia Pewakilan Provinsi Lampung Tahun 2013 
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Adapun yang dimaksud pengertian dari maladministrasi secara umum adalah 

prilaku yang tidak wajar termasuk penundaan pemberiaan pelayanan tidak sopan 

dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh 

perbuatan penyalahgunaan kekuasaan termasuk penggunaan kekuasaan secara 

semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, 

tidak adil, intimidatif, atau diskriminatif dan tidak patut didasarkan seluruhnya 

atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta tidak termasuk akal atau 

berdasarkan tindakan unreasonable, unjust, oppressive, improper, dan 

diskriminatif.
8
 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menarik minat penulis untuk melakukan 

penelitian dan kajian dalam bentuk tesis dengan judul: “Eksistensi Lembaga 

Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik di Provinsi Lampung.” 

(Studi Kasus terhadap Eksistensi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung pada Tahun 2013) 

 

  

                                                           
8
 Aat Glorista, Mekanisme Penanganan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia, 

PDF, Hlm. 3. 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan atas latar belakang yang telah di paparkan, adapun perumusan yang 

di angkat dalam Tesis ini adalah: 

a. Bagaimanakah Eksistensi Lembaga Ombudsman dalam pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Lampung? 

b. Apa sajakah yang menjadi penghambat kinerja Lembaga Ombudman 

Perwakilan Lampung dalam melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya 

terhadap pelayanan publik di Provinsi Lampung? 

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka ruang  lingkup pembahasan 

penulisan ini berkenaan pada Implikasi Fungsi, Tugas, dan Wewenang lembaga 

Ombudsman serta pengkajian terhadap eksistensi Ombudsman dalam 

melaksanakan pengawasan pelayanan publik di wilayah pemerintahan Provinsi 

lampung, yang dalam hal ini menggunakan data Tingkat Pelayanan Publik 

pemerintahan Provinsi Lampung dan wilayah pemerintahan Kota Bandar 

Lampung, yang telah menjadi wilayah hukum pengawasan Lembaga Ombudsman 

perwakilan Lampung. (penelitian pada pengaduan tahun 2013) 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok bahasan penulisan maka tujuan kajian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tingkat pelayanan publik di Provinsi Lampung serta 

mengetahui seberapa baiknya dalam melaksanakan pelayan publik terhadap 

masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Dan untuk mengetahui eksistensi 

lembaga Ombudsman Perwakilan Lampung dalam pengawasan pelayanan 

publik oleh penyelenggara negara dan pemerintah di wilayah administrasi 

pemerintahan di Provinsi Lampung. 

2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan 

pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintah di Provinsi Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri saya 

pribadi serta bagi para pembaca dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum 

khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Eksistensi Lembaga 

Ombudsman Perwakilan lampung dalam melaksanakan tugas pengawasan 

maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah dalam 

melaksanakan pelayanan publik di wilayah pemerintahan Provinsi Lampung. 
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b. Secara Praktis 

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian ilmiah yang dapat 

menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara negara dan pemerintah dalam 

melaksanakan pelayanan publik di wilayah Provinsi Lampung, agar terlaksananya 

pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. 

 

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Teori-teori yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam mendukung penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Teori Good Governance 

Pandangan Prof. Makmur mengenai Pemerintahan yang baik (Good Governance) 

yakni dapat dilihat dari dua sisi pandang, yang pertama pemerintahan sebagai 

multiproses dari berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan 

masyarakat, yang kedua pemerintahan dapat dilihat dari segi organisasi sebagai 

wadah untuk melakukan kerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya.
9
 

Secara teoritik, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi 

pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum. Fungsi 

pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (service) 

                                                           
9
 Makmur, Kriminologi Administrasi dalam Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama, 2013, Hlm. 

38-39. 
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langsung kepada masyarakat. Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit 

organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu 

disektor pembangunan. Fungsi pokoknya adalah development function dan 

adaptive function. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian 

kegiatan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan 

umum (regulasi), termasuk didalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman 

dan ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi perngaturan (regulation 

function).
10

 

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan 

publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah cakupannya sangat luas yaitu 

pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-

lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau 

kebijakan (fungsi regulasi), yang harus dipatuhi oleh masyarakat seperti perizinan, 

KTP, SIM, IMB, dan lain-lain. 

Menurut klasifikasi Crossman yang termasuk tindakan-tindakan penyimpangan 

wewenang oleh penyelenggara negara dan pemerintahan mencakup beberapa hal, 

yaitu sebagai berikut;
11

 

1. Berprasangka; 

2. Kelalaian; 

3. Kurang peduli 

4. Keterlambatan; 

5. Bukan wewennag; 

6. Tindakan tidak layak, jahat, kejam, dan semena-mena; 

7. Bersikap kasar; 

                                                           
10

 Depdagri-LAN, Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, 

Akubtabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Service Delivery, Accountability, and Quality 

Management), Jakarta, 2007, Hlm. 30-33. 
11

 Aziz Syamsudin, Ombudsman Republik Indonesia, Merengkuh Keluhan Rakyat’Menjewer Sang 

Pejabat’ , Jakarta, 2009, Hlm 30–31. 
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8. Keengganan memperlakukan masyarakat sebagai insan yang memiliki 

hak; 

9. Menolak memberikan jawaban atas pertanyaan yang beralasan; 

10. Melalaikan keharusan memberitahu masyarakat akan hak-haknya; 

11. Dengan sengaja memberi nasihat yang menyesatkan atau tidak lengkap; 

12. Mengabaikan nasihat yang sah atau pertimbangan yang membatalkan yang 

dapat menimbulkan perasaan tidak enak kepada pihak yang memberi 

nasihat; 

13. Menawarkan tidak ada pemulihan atau pemulihan yang tidak proporsional; 

14. Menunjukkan sikap prasangka atas alasan warna kulit, jenis kelamin, atau 

alasan lain; 

15. Cacat prosedur; 

16. Kegagalan prosedur dalam memantau kepatuhan melalui prosedur yang 

memadai; dan 

17. Bersikap sepihak. 

 

Governance mencakup tiga domain, state (negara/pemerintahan), private sektors 

(sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat). Orientasi 

pembangunan sektor publik yang mengacu pada World Bank dan UNDP adalah 

untuk menciptakan good governance. Good Governance sering diartikan sebagai 

pemerintahan yang baik. Worl Bank mendefinisikan good governance sebagai 

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara 

politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 

legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
12

 

b. Teori Pelayanan Publik 

Menurut David Mc Kevit mengenai teori Pelayanan publik yang pada intinya 

merupakan pelayanan yang berfokus pada perlindungan terhadap kesejahteraan 

penduduk, Namun di area dimana pasar tidak mampu mencapai atau bahkan 
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mendekati negara yang optimal secara sosial; kesehatan, pendidikan, 

kesejahteraan, dan keamanan, hal tersebut merupakan contoh yang paling nyata. 

Selanjutnya Vincent Gaspersz berpendapat bahwa keberhasilan pengembangan 

manajemen kualitas pelayanan umum/ publik suatu Organisasi atau institusi/ 

pemerintahan sangat ditentukan pada dua hal pokok, yaitu: (1) Keinginan Besar 

dari manajemen puncak (top leader= kepala daerah) untuk menerapkan prinsip-

prinsip kualitas dalam organisasi, dan (2) prinsip-prinsip kualitas itu 

diakomodasikan ke dalam sistem manajemen kualitas.
13

 

c. Teori Maladministrasi 

Ukuran Maladministrasi publik menurut Hardijanto,
14

 dapat diukur dengan 

menggunakan parameter asas-asas pemerintahan yang baik (good governance) 

dan hak asasi manusia. Pada dasarnya asas umum good governance merupakan 

kristalisasi dari prinsip-prinsip akuntabilitas publik, transparansi/keterbukaan, dan 

kepastian hukum (rule of law). Prinsip penegakan hukum dalam good governance 

tidak dalam arti sempit yang hanya meliputi hukum tertulis juga meliputi hukum 

adat dan etika kemasyarakatan.
15

 

Budhi Masthuri berpendapat bahwa tindakan pejabat publik yang tidak sesuai 

dengan asas asas umum good governance, seperti antara lain tindakan 

pengambilan kebijakan publik yang tidak transparan/ tidak partisipatif, tidak dapat 
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dipertanggungjawabkan secara publik dan tindakan yang sesuai dengan semangat 

supremasi hukum dapat dikategorikan menjadi perbuatan maladministrasi.
16

 

Adapun pandangan Joko Widodo mengenai makna maladministrasi yakni “Suatu 

Praktek yang menyimpang dari etika administrasi, atau suatu praktek 

administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi”.
17

 

Secara teoritis maladministrasi dapat terjadi akibat adanya tindakan hukum 

pemerintah tersebut harus selalu didasarkan atas asas legalitas (Legalitiet 

Beginsel) atau perundang-undangan yang berlaku kategori administrasi bahwa 

tindakan hukum dimaksud bertentangan dengan kaidah atau norma dalam 

menjalankan pemerintahan termasuk norma hukum. Sehingga menurut Sunaryati 

Hartono tindakan atau perilaku maladministrasi bukan merupakan sekedar 

penyimpangan dari prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas pejabat atau aparat 

negara atau aparat penegak hukum, tetapi juga dapat merupakan perbuatan hukum 

Onrechtmatige Overheidsdaad, Detournement de Pouvoir, atau Detournement de 

Procedure. 

Berdasarkan laporan Public Commissioner for Administration (PCA ) pada tahun 

1993, tindakan-tindakan maladministrasi yang lain seperti: 

1. Sikap kasar; 

2. Keengganan memperlakukan pengadu sebagai insan yang memiliki hak; 

3. Menolak memberi jawaban atas pertanyaan yang beralasan; 

4. Melalaikan keharusan memberitahu pengadu akan hak - haknya; 

5. Dengan sengaja memberi nasihat yang menyesatkan atau tidak lengkap; 

6. Mengabaikan nasihat yang sah atau pertimbangan yang membatalkan yang 

dapat menimbulkan perasaan tidak enak pada pihak yang memberikan 

nasihat atau pertimbangan tadi; 

7. Menawarkan tidak ada pemulihan atau pemulihan yang tidak proporsional; 
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8. Menunjukkan sikap prasangka atas alasan warna kulit atau alasan lain; 

9. Sikap berpihak. 

 

Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu dalam bentuk 

pelayanan kepada masyarakat, fungsi pelayanan harus dikaitkan secara erat 

dengan pengawasan. Dimensi yang terkandung dalam pengawasan adalah:
18

 

1. Untuk mencegah pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan tertentu atau hukum pada umumnya. 

2. Untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan baik yang 

sama ataupun yang berbeda dari aneka ragam kegiatan yang diawasi. 

3. Untuk menjamin pembagian berbagai “resources” yang mungkin tersedia 

secara terbatas. 

4. Untuk melindungi kepentingan umum dari suatu kegiatan yang tidak 

diawasi atau dikendalikan. 

5. Untuk mencegah orang-orang atau badan yang tidak berhak melakukan 

perbuatan atau tindakan tertentu. 

 

 

d. Teori Pengawasan 

Bagir Manan membagi dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan 

otonomi, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan ini 

terutama berkaitan dengan produk hukum atau tindakan tertentu organ 

pemerintahan daerah.
19

 

M. Manullang menyatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah 

“mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan” 

Adapun prinsip-prinsip yang harus terkandung dalam sistem pengawasan menurut 

Manullang adalah;
20
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a. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-

kegiatan yang harus diawasi. 

b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. 

c. Fleksibel. 

d. Dapat mereflektir pola organisasi. 

e. Ekonomis. 

f. Dapat dimengerti 

g. Dapat menjamin diadaknya tindakan korektif. 

 

Ditinjau dari segi pengawasan yang dilakukan oleh subjek pengawas, pengawasan 

ini masih dibagi atas beberapa bagian antara lain:
21

 

a) Pengawasan intern. 

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam 

organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu pengawas berasal 

dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya pengawasan 

ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan akan tetapi dapat saja dibantu oleh 

setiap pimpinan unit sesuai dengan tugas masing-masing. 

b) Pengawasan ekstern. 

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar 

organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas berasal dari luar susunan 

organisasi yang diawasi dan mempunyai sistem tanggung jawab tersendiri. 

c) Pengawasan dilihat dari segi kewenangan. 

Pengawasan jenis ini juga terbagi atas beberapa bagian yaitu: 

1) Pengawasan formal 
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Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun 

ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi 

pemerintah. 

2) Pengawasan informal 

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat 

baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut 

sosial kontrol (social control) misalnya pengawasan melalui surat 

pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa. 

Organisasi publik di Indonesia menurut Hessel Nogi yang akan dikembangkan 

tidak terlepas dari lingkup administrasi publik, sehingga pengkajian dilakukan 

pula dalam prespektif:
22

 

1. Organisasi Publik yang akan memberikan kontribusinya dalam pengembangan 

birokrasinya; 

2. Pelayanan publik yang memberikan pandangannya mengenai pengaturan dan 

penyelenggaraan pelayanan birokrasi; 

3. Kebijakan publik yang memberikan konstribusi orientasi kebijakan birokrasi 

dengan melihat peran aktor dalam proses pengambilan kebijakan. 

Organisasi publik dikatakan efektif apabila dalam realita pelaksanaanya birokrasi 

dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat (client), artinya 

tidak ada hambatan (sekat) yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat tepat 

dalam memberikan pelayanan.
23
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2. Konseptual 

Penulisan dan penelitian Tesis ini ada beberapa pengertian yang dijadikan acuan 

dan pedoman sebagai berikut: 

a. Eksistensi menurut kamus bahasa Indonesia adalah adanya 

kehidupan/keberadaan.
24

 

b. Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU No. 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk 

yang diselenggrakan 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. 

c. Pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata controlling, dengan 

demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, 

pengamatan dan pengukuran terhadap jalanya operasi berdasarkan rencana 

yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan yang dipakai dengan 

standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan 
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perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) 

yang digunakan.
25

 

d. Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) UU No 37 Tahun 2008, Maladministrasi 

adalah prilaku 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 pemerintah yang menimbulkan kerugian 

materiil dan / atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

e. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Penyelenggara Negara adalah pejabat yang 

menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan 

dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

f. Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) 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 administrasi yang 

disediakan oleh penyelanggara pelayanan publik. 
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