
 

 

 

 

IV. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, penulis menyimpulkan sebagai 

berikut; 

1. Tingkat pelayanan publik di Provinsi Lampung masih cukup rendah, 

dengan banyaknya pengaduan yang dilaporkan kepada Ombudsman, serta 

data terhadap kepatuhan pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik yang masih sangat rendah. Serta kepemilikan predikat Zona Merah, 

Kuning, dan Hijau bukanlah tolak ukur yang pasti terhadap pelayanan 

publik, bahwa penerima predikat zona Hijau sekalipun tidak menjamin 

pelayanan publik mampu berjalan dengan baik. 

Berkaitan dengan eksistensi dalam melaksanakan Fungsi, Tugas dan 

Wewenang yang salah satunya pada bidang pengawasan Ombudsman 

masih terlihat belum optimal, hal ini penulis dasari dari lemahnya 

dukungan Internal Supprting Systemdalam mendukung kinerja 

Ombudsman sehari-hari, hal tersebut menjadi hal yang menghambat 

Ombudsman melaksanakan fungsi pengawasan di seluruh wilayah 

Provinsi Lampung, mengenai eksistensi pencegahan Ombudsman juga 

masih dinilai penulis belum melaksanakan kinerja secara optimal kepada 

seluruh penyelenggara pelayanan, hal tersebut penulis amati dari laporan 
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kegiatan yang hanya sebatas sosialisasi saja, namun hal tersebut masih 

dianggap wajar mengingat masih perlu sosialisasi yang meluas terhadap 

keberadaan Ombudsman yang masih dikatakan baru di Provinsi 

Lampung.Berkaitan dengan eksistensi penyelesaian perkara, Ombudsman 

Perwakilan Provinsi Lampung penulis nilas cukup baik, hal ini penulis 

dasari dari 120 pengaduan di tahun 2013 yang dimana penyelesaian 

laporan tersebut bersumber dari laporan masyarakat langsung atau pun 

besumber dari inisistif Ombudsman,mampu diselesaikan sebesar 97% 

yakni 116 dan 4 laporan dalam proses penyelesaian, dan kesemua laporan 

telah mampu dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam 

undang-undang, berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

eksistensi dalam hal penyelesaian perkara Ombudsman Lampung dapat 

dikatakan cukup baik. 

2. Berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat kinerja Ombudsman 

dalam melaksanakan Fungsi, Tugas dan Wewenangnya, yakni; 1. Secara 

keseluruhan Ombudsman Lampung masih terkendala dengan kurangnya 

SDM dan kesekretarian sebagai pendukung kegiatan administratif, 

dikarenakan masih banyaknya pekerjaan ganda yang dilakukan oleh 

Asisten Ombudsman, yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak 

kesekretariatan, 2. Luasnya wilayah tidak sebanding dengan jumlah SDM 

yang ada, yang dimana dituntut untuk melaksanakan fungsi pengawasan 

dan pencegahan kepada seluruh penyelenggara pelayananan publik di 

Provinsi Lampung, 3. Rendahnya tingkat pemahaman tentang 

Ombudsman oleh masyarakat, serta minimnya peran pemerintah dalam 
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mensosialisasikan keberadaan Ombudsman kepada Masyarakat, 4. Serta 

masih lambatnya respon yang dilakukan oleh pelapor dan terlapor dalam 

memenuhi prosedur yang ada. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, penulis memberikan 

saran terhadap pengamatan penulis mengenai eksistensi Lembaga Ombudsman 

dalam pengawan pelayanan publik di Provinsi Lampung antara lain: 

1. Dengan memperhatikan masih buruknya tingkat kepatuhan pelayanan 

publik di daerah, khususnya di wilayah administrasi pemerintahan 

Provinsi Lampung, disarankan kepada Ombudsman perwakilan lampung 

agar lebih produktif dalam melakukan pengawasan serta pencegahan 

terhadap berbagai tindakan yang dapat menimbulkan maladministrasi, agar 

kejadian yang terjadi di RSUD. DR. A. Dadi Tjokrodipo tidak terulang 

kepada SKPD lainnya. 

2. Kepada Ombudsman Republik Indonesia agar dapat mengadakan 

kesekretariatan kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung agar 

dapat mendukung kinerja administratif perkantoran di Kantor Perwakilan 

Daerah Provinsi Lampung serta agar Ombudsman lebih dapat 

melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih optimal.Serta agar dapat 

mendirikan perwakilan Ombudsman di beberapa daerah di 

Kabupaten/Kota agar dapat meringankan beban pengawasan, pencegahan, 

bahkan penyelesaian perkara dikarenakan terlalu luasnya wilayah kerja 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung. 
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3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota agar dapat berkordinasi dengan Ombudsman Perwakilan 

Provinsi Lampung dalam hal sosialisasi mengenai Fungsi, Tugas dan 

Wewenang Ombudsman kepada seluruh jajaran Satuan Kerja agar 

memahami Ombudsman secara baik. Serta berperan dalam 

mensosialisakan juga kepada masyarakat. 

4. Disarankan pula kepada Ombudsman Perwakilan Lampung agar lebih 

dominan melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan secara 

langsung kepada penyelenggara pelayanan publik ke Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung, sebagai wujud penekanan terhadap kemungkinan 

terjadinya pelanggaran Maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan 

publik di Provinsi Lampung. 

5. Melihat begitu pentingnya peran masyarakat sebagai mitra pemerintah 

agar dapat berperan lebih aktif ikut dalam mengawasi penyelenggaran 

pelayanan publik, serta dapat segera melaporkan berbagai bentuk 

pelanggaran yang terjadi, hal ini dapat sedikit meringankan beban 

Ombudsman dalam pengawasan yang luas di Provinsi Lampung. 


