
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan studi dan analisis terhadap 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema 

dan topiknya berkaitan dengan Ombudsman, yang menjadi referensi bagi peneliti 

dalam menulis skripsi. Pada dasarnya penelitian yang berkaitan dengan 

Ombudsman telah banyak dilakukan terutama diluar Provinsi Lampung, tetapi 

terdapat perbedaan antara penelitian tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang 

akan dianalisis oleh peneliti antara lain adalah:  

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, tahun 2004 yang berjudul : Peran 

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam 

Mewujudkan Good Governance. Nugroho melakukan penelitian terhadap Good 

Governance di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia pada tahun 2004, 

dimana penelitiannya bersifat deskriptif dengan berfokus pada persoalan kondisi 

Bangsa Indonesia dimana saat itu menguatnya gejala Public Distrust. Muncul 

indikator partisipasi masyarakat yang tidak optimal dalam memilih beberapa 

aparatur pemerintah (birokrasi) idealnya dalam menjalankan tugas menjadi 

pelayan masyarakat. 
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Nugroho mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa 

bukan rahasia lagi pada saat berurusan dengan birokrasi selalu identik dengan hal 

yang merepotkan, berbelit belit, dan terkadang mengeluarkan biaya ekstra, serta 

praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di tubuh pemerintahan. Gejala 

ketidakpercayaan publik yang memunculkan istilah Good Governance di 

Indonesia, dikarenakan tersumbatnya atau terbatasnya saluran partisipasi 

masyarakat dalam memberikan kontrol sosial terhadap pemerintah. Akibatnya 

banyak pejabat publik selaku pelayan publik melakukan korupsi terhadap uang 

negara, dimana uang tersebut berasal dari pajak dari masyarakat.  

Penelitian Nugroho, lebih menekankan pada eksplorasi pemerintah untuk 

mewujudkan Good Governance dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

berpihak pada masyarakat, sektor swasta dan pemerintah daerah. Fokus 

penelitiannya mengkaji Peran Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi perbaikan 

penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dirancang sebagai lembaga 

publik yang memberikan akses dan kontrol kepada masyarakat dalam partisipasi 

mengawasi kinerja pelayanan publik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat 

mengenai permasalahan dengan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Adanya Lembaga Ombudsman tersebut merupakan wujud partisipasi masyarakat 

dalam proses penyelenggaran pemerintahan yang baik, terutama memberikan 

pengawasan kepada aparatur pemerintah. 
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Nugroho hanya mengkaji tentang peran fungsi, tugas dan wewenang Lembaga 

Ombudsman Daerah Yogyakarta (ODY), dalam mengawasi pemerintah dalam 

pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, tanpa memberikan analisis yang 

mendalam mengenai upaya Ombudsman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

seperti apa dalam mewujudkan Good Governance di Propinsi Yogyakarta.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan proses perumusan peran 

Ombudsman dalam mewujudkan Good Governance di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang jelas, dalam tindakan pemberantasan dan pencegahan atas 

kasus-kasus konkrit maladministrasi dalam pelayanan publik untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5
. 

Penelitian selanjutnya yang dipelajari oleh penulis yaitu berjudul : Pengawasan 

Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara dan Pemerintahan (Studi 

Perbandingan Dengan Pengawasan PERATUN), ditulis oleh Herry Wibawa tahun 

2010. Penelitian yang dilakukan Wibawa bersifat deskriptif analitis dan 

eksplanatoris dan mengkaji dan menganalisis mengenai pengawasan Ombudsman 

terhadap peyelenggara negara dan pemerintahan dihubungkan dengan pengawasan 

PERATUN. Wibawa mengemukakan bahwa tugas dan wewenang Ombudsman 

hampir mirip dengan tugas dan wewenang PERATUN didalam melaksanakan 

pengawasan, dimana keduanya sama-sama menggunakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 

sebagai parameter atau pedoman untuk menilai dan menguji tindakan 

penyelenggara negara dan pemerintahan. 

                                                             
5 http://media.unpad.ac.id/thesis/170820/2011/170120110503_2_6821.pdf, diakses pada 

30 Maret 2014, pukul 15.12 WIB. 
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Wibawa mengemukakan bahwa tugas Ombudsman antara lain menerima laporan 

atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan 

adanya Ombudsman, maka pengaduan warga masyarakat khususnya terhadap 

perilaku atau perbuatan penyelenggara negara dan pemerintahan dalam 

menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik menjadi wewenang dan 

tugas Ombudsman untuk memproses dan menyelesaikannya. Tugas dan 

wewenang Ombudsman tersebut, sepintas mirip dengan tugas dan wewenang 

PERATUN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun l986 jo. Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009, kedua lembaga negara tersebut 

sama-sama melakukan pengawasan terhadap perbuatan atau tindakan 

penyelenggara negara dan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, sama-sama merupakan sarana atau saluran hukum yang tersedia 

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara warga masyarakat yang 

merasa dirugikan oleh tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan dan 

sama-sama dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat 

terhadap tindakan sewenang-wenang penyelenggara negara dan pemerintahan. 

Wibawa mengkaji hanya sebatas untuk membandingkan pengawasan yang 

dilakukan oleh Ombudsman dan pengawasan oleh PERATUN menyangkut tugas, 

wewenang dan fungsi kedua lembaga tersebut, dikarenakan dengan adanya 

kemiripan tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih atau setidaknya titik 

singgung antar kedua lembaga sehingga dalam implementasi pelaksanaan tugas 

dan wewenang masing-masing dapat timbul benturan-benturan, di sisi lain dengan 

kemiripan ini bagi warga masyarakat awam khususnya mungkin tidak dapat 

dengan mudah membedakan atau menentukan siapa yang berwenang untuk 
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menyelesaikan suatu kasus konkrit terhadap dugaan penyimpangan atau 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

yang merugikan hak dan kepentingan warga masyarakat, keadaan mana 

berpotensi untuk terjadinya ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum dalam 

masyarakat sehingga akan menjauhkan dari maksud dan tujuan dibentuknya 

kedua lembaga negara pengawas tersebut. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga tersebut merupakan akses dan 

wadah formal untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat sebagai sumber 

kekuasaan dengan kepentingan pemerintah sebagai pemegang mandat untuk 

melaksanakaan kekuasaan tersebut sekaligus memberikan perlindungan hukum 

terhadap warga masyarakat dan penyelenggaran negara dan pemerintah sebagai 

implementasi dari dianutnya paham negara demokrasi dan negara hukum modern 

(welfare state) serta check and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia. 

Adapun pengawasan kedua lembaga tersebut dapat mendorong terwujudnya good 

governance dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara kita untuk 

mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera
6
. 

Penelitian lain yang dipelajari peneliti mengenai Ombudsman yang pernah 

dilakukan oleh Aat Glorista dengan judul : Mekanisme Penanganan 

Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dalam tulisan ini Glorista 

melakukan penelitian terhadap Good Governance dan Clean Governance yang 

tidak lepas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana saat ini terjadi krisis 

multidimensi dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang mewabah di 

                                                             
6 http://eprints.undip.ac.id/23914/1/HERRY_WIBAWA.pdf, diakses pada 30 Maret 2014, 

pukul 19.37 WIB. 
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segala aspek kehidupan. Ombudsman sebagai lembaga yang mengemban tugas 

pengawasan sekaligus memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan-

pemeriksaan tertentu khususnya yang terkait dengan dugaan adanya tindakan 

maladministrasi 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 (Morraly Binding) dan menjadi penyeimbang (Amicus 

Currie) antara aparatur pemerintah dengan rakyatnya. 

Glorista mengemukakan bahwa Ombudsman tidak memberi sanksi hukum seperti 

lembaga peradilan tetapi memberi pengaruh dengan mengedepankan pengawasan 

yang dilandasi kepada moralitas, dengan begitu pemberian pelayanan pada 

masyarakat akan meningkat kualitasnya. Dalam penelitiannya Glorista 

menjelaskan mengenai maladministrasi, dimana hal-hal dalam maladministrasi 

menjadi salah satu penyebab timbulnya pemerintahan yang tidak efisien, buruk 

serta tidak memadai. Dalam konteks Ombudsman Indonesia pemeriksaan 

terhadap prilaku maladministrasi dikenal dengan istilah investigasi yang berarti 

pemeriksaan atau penyelidikan. 

Sebagai lembaga pengawas pelayanan pubik Ombudsman dibentuk untuk 

menciptakan “Good Governance” untuk meredukasi birokrasi yang dinilai buruk 

dan tidak memihak kepada masyarakat. Mengenai prosedur penanganan laporan 

oleh masyarakat dimana setiap warga negara dan penduduk baik yang tinggal di 

wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang tidak, berhak menyampaikan 

laporan kepada Ombudsman sepanjang laporan yang disampaikan mengenai 

tindakan penyimpangan yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan umum. 
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Laporan dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat yang dialamatkan 

kekantor Ombudsman maupun perwakilan Ombudsman dengan menjelaskan 

kronologi permasalahan, dan tidak harus menggunakan bahasa hukum laporan 

juga bisa disampaikan dengan mendatangi kantor Ombudsman sehingga 

memungkinkan pelapor untuk mengemukakan keluhannya secara lisan dan 

berkonsultasi dengan asisten Ombudsman. 

Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

terhadap instansi yang dilaporkan, dan pihak yang menghalangi Ombudsman 

dalam melakukan pemeriksaan dapat dikenai sanksi pidana. Secara khusus 

mengenai jenis sanksi administrasi termasuk sanksi pembekuan misi dan/atau izin 

yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, serta pencabutan izin yang diterbitkan 

oleh instansi pemerintah melalui kewenangan yang begitu kuat, Ombudsman 

dapat menjadi lembaga negara yang mempunyai fungsi strategis dalam 

mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman perlu menambah kerjasama 

pengembangan jaringan kerja sama dengan instansi-instansi pengawas lainnya 

atau (stakeholder) lainnya untuk menciptakan Good Governance dan Clean 

Governance dimana jaringan kerja dimaksud untuk dapat berbentuk kerjasama 

dalam hal pengawasan pelayanan publik, pelatihan, peningkatan kapasitas 

kelembagaan, sosialisasi dan dalam penyebarluasan informasi. Serta pembentukan 
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Lembaga Ombudsman perwakilan disetiap daerah di Indonesia dapat 

meminimalisir maladministrasi yang ada sehingga menjadi lebih efektif
7
. 

Dari penelitian terdahulu di atas dapat kita lihat bahwa ada perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti, seperti dari 

penelitian yang dilakukan oleh Agus Widjayanto Nugroho yang berjudul Peran 

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam 

Mewujudkan Good Governance di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Indonesia pada tahun 2004. Fokus dalam penelitian ini adalah Peran Lembaga 

Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam memberikan 

solusi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Adapun lokus penelitiannya adalah Lembaga Ombudsman Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Herry 

Wibawa, tahun 2010, dengan judul : Pengawasan Ombudsman Terhadap 

Penyelenggara Negara dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan 

Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)). Fokus dalam penelitian 

ini adalah membandingkan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dan 

pengawasan oleh PERATUN menyangkut tugas, wewenang dan fungsi lembaga 

tersebut. Penelitian ini dilakukan di Ombudsman dan PERATUN. 

Penelitian terdahulu yang terakhir merupakan penelitian Aat Glorista yang 

berjudul Mekanisme Penanganan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik 

Indonesia. Fokus penelitiannya adalah Good Governance dan Clean Governance 

                                                             
7 http://ejournal.unpad.ac.id/download.php?file=mahasiswa&id=420&name=AAT%20 

GLORISTA%20010108101.pdf, diakses pada 31 Maret 2014, pukul 11.23 WIB 
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penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan lokus dalam penelitian pada 

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. 

Kajian dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran, fungsi dan tugas 

Ombudsman Republik Indonesia, memang ditujukan untuk mengawasi pelayanan 

publik di Indonesia, hampir sama dengan Ombudsman RI perwakilan Lampung. 

Ombudsman tersebut juga melakukan apa yang dilakukan oleh Ombudsman 

perwakilan daerah lain. Pada penelitian yang dilakukan Nugroho, penelitiannya 

lebih menekankan pada eksplorasi pemerintah untuk mewujudkan Good 

Governance, serta Nugroho hanya mengkaji mengenai peran, fungsi, dan 

wewenang Ombudsman Daerah Yogyakarta saja tanpa memberikan analisis 

mendalam tentang bagaimana upaya seperti apa untuk mewujudkan Good 

Governance di Provinsi Yogyakarta 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, dimana dalam penelitiannya 

ia hanya sebatas mengkaji mengenai perbandingan pengawasan Ombudsman dan 

pengawasan PERATUN menyangkut kemiripan mengenai tugas, wewenang serta 

fungsi kedua lembaga tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu yang terakhir yang 

dilakukan oleh Glorista lebih menekankan pada bagaimana mekanisme yang 

dilakukan Ombudsman dalam menangani Maladministrasi, dan dihubungkan pada 

Good Governance dan Clean Governance.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengangkat mengenai 

persoalan dimana banyaknya maladministrasi yang terjadi hampir di setiap 

penyelenggara pelayanan publik. Dan dalam penelitian yang dilakukan peneliti 

lebih menitikberatkan pada responsibilitas Ombudsman itu sendiri dalam 
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menangani maladministrasi, dan dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah 

pada BPMP Kota Bandar Lampung. Berkaitan dengan tanggung jawab dan respon 

atas apa yang dikerjakan oleh Ombudsman. Fokus dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah mengenai bagaimana responsibilitas Ombudsman dalam 

melihat maladministrasi di bidang perizinan di Kota Bandar Lampung. Lokus dari 

penelitian ini yaitu pada Ombudsman RI perwakilan Lampung dan BPMP Kota 

Bandar Lampung. 

B. Tinjauan tentang Responsibilitas 

Responsibilitas berasal dari kata response yang berarti tanggapan. Jika seseorang 

bertanya dan orang yang ditanya dapat memberikan tanggapan dengan cepat dan 

tepat, maka orang yang ditanya ini disebut responsif (responsive). Responsif 

dengan demikian membutuhkan kemampuan bereaksi dengan tata cara yang 

proporsional dan dalam waktu yang segera. Sekalipun demikian, tidak semua 

yang segera itu baik. Ada juga reaksi yang cepat tetapi tidak terkontrol dan 

dengan tata cara yang tidak proporsional, yang lazim disebut dengan impulsi 

(impulse atau impulsion). Sifat dari impulsi ini disebut impulsif (impulsive). 

Responsif bermakna positif, sementara impulsif berkonotasi negatif. 

Responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab. Ia bisa 

berarti tanggung jawab secara moral dan bukan moral. Pemaknaan yang lebih 

khusus adalah liabilitas. Istilah "liabilitas" seringkali dialihbahasakan menjadi 

"tanggung gugat" yaitu tanggung jawab secara hukum. Kata-kata dalam bahasa 

hukum, seperti corporate liability, liability based on fault, atau strict liability. 
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Semua kata liabilitity tersebut mengacu kepada pertanggungjawaban dari aspek 

hukum. 

Menurut Azheri (2012: 86), responsibilitas adalah hal yang dapat dipertanggung 

jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan dan 

kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan 

dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang 

telah ditimbulkan.  

Menurut Salam dalam Azheri (2012: 86) menyatakan bahwa tanggung jawab 

yaitu responsibility having the character of a free moral agent; capable of 

determining one’s acts; capable deterred by consideration of sanction or 

consequences. Dimana dari pengertian diatas dapat dicatat 2 hal yaitu: 

1. Harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan. 

2. Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan. 

Dalam kata having the character terkandung makna ada tuntutan berupa suatu 

keharusan atau kewajiban yang didalamnya sekaligus mengandung makna 

pertanggung jawaban moral/karakter. Karakter yang dimaksud merupakan suatu 

yang mencerminkan nilai dari suatu perbuatan. Setiap perbuatan terdapat alternatif 

penilaian yaitu tahu tanggung jawab atau tidak tahu tanggung jawab. 

Kata tanggung jawab dalam makna responsibilitas dilihat secara filosofis terdapat 

3 unsur antara lain: 

1. Kesadaran (awareness) 

Artinya tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, guna sampai 

kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi, dengan kata lain 
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seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban bila yang bersangkutan 

sadar tentang apa yang dilakukannya. 

2. Kecintaan/kesukaan (affection) 

Artinya suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan 

berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada 

kesadaran berarti rasa kecintaan tidak akan muncul. Jadi, cinta timbul atas 

dasar kesadaran dan atas dasar kesadaran inilah lahirnya tanggung jawab. 

3. Keberanian (bravery) 

Adalah suatu rasa yang didorong keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut 

dengan segala rintangan. Suatu keberanian mesti disertai dengan perhitungan, 

pertimbangan dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. Dengan demikian 

itu timbul atas dasar tanggung jawab. 

Selain pengertian diatas, pengertian responsibilitas menurut kamus administrasi 

adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah 

diwajibkan kepadanya. Selain itu pertanggung jawaban mengandung makna 

bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu 

tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari 

hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk 

melaksanakan secara apa yang diwajibkan kepadanya. 

Sedangkan menurut Pinto dalam Azheri (2012: 89), menyatakan responsibilitas 

ditujukan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yaitu suatu 

standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus 

ditaati. Jadi, prinsip tanggung jawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan 

pada suatu perbuatan yang harus/wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk 



20 
 

menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna 

responsibilitas jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit 

dalam suatu norma hukum. Penekanan prinsip responsibilitas yaitu ketaatan pada 

aturan hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab 

kepada stakeholder dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan 

para stakeholders. Penerapan prinsip ini harus dengan kesadaran dimana tanggung 

jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan, bertindak secara profesional dan menjunjung etika. 

Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses 

pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar 

ketentuan‐ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam artian responsibilitas 

menjelaskan apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun 

implisit (Levine dalam Sembiring, 2012: 99). 

Responsibilitas menurut Friedrich dalam Widodo (2001: 149), merupakan konsep 

yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki 

administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Responsibilitas juga 

memiliki konotasi personal, moral dan tidak perlu dihubungkan dengan peranan, 

status dan kekuasaan yang bersifat moral, walaupun benar, semakin besar 

kekuasaan akan membawa tanggung jawab yang lebih besar (Santosa, 2008: 49). 
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Definisi responsibilitas menurut Kohler dalam skripsi Muklida Nurul (2013: 10)
8
 

adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan atas penyerahan wewenang. 

2. Kewajiban untuk melaksanakan dengan hati-hati wewenang yang diserahkan 

atau diterima yang mengingat pada fungsi seseorang (individu) atau group 

yang berpartisipasi dalam aktivitas suatu keputusan organisasi. 

Sedangkan menurut Ratminto dan Winarsih dalam skripsi Rasyid responsibilitas 

adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara 

penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang 

telah ditetapkan
9
. 

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responsibilitas 

merupakan sesuatu yang urgen mengingat kita sebagai mahluk yang bermartabat. 

Responsibilitas merupakan ukuran untuk melihat penyelenggara pemerintahan 

melaksanakan wewenang yang diberikannya dan melakukannya sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang ada. Dengan melihat teori diatas maka peneliti akan 

menggunakan teori Azheri, sebab teori Azheri sesuai dengan masalah yang ada. 

C. Tinjauan tentang Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Pada dasarnya pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang ada, sehingga 

                                                             
8 http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3898/skripsiku.pdf?sequence= 

1), diakses pada 22 Februari 2014, pukul 15.03 WIB. 

 
9 http://eprints.undip.ac.id/37089/3/6-BAB_III.pdf, diakses pada 22 Februari 2014 pukul 

15.53 WIB. 
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kepuasan masyarakat tercapai. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan melayani kepada 

masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. 

Tjiptono berpendapat dalam Umam (2012: 379), pelayanan merupakan bentuk 

penyajian, tindakan dan informasi yang diberikan untuk meningkatkan 

kemampuan pelanggan/pengguna jasa dalam mewujudkan nilai potensial yang 

terkandung dalam produk/jasa inti yang dibeli pelanggan/pengguna. Sedangkan 

menurut Sampara dalam Sinambela (2006: 5), pelayanan adalah suatu kegiatan 

atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Pelayanan pasti akan selalu berkaitan dengan publik atau masyarakat oleh sebab 

itu, menurut Sinambela (2006: 5), pelayanan publik merupakan setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk fisik.  

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Umam (2012: 379), pelayanan publik 

identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan karena 

berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah, yaitu memberikan 

pelayanan. Menurut Thoha dalam Sedarmayanti (2009: 243), pelayanan publik 

merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok orang atau 

instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat 

dalam mencapai tujuan. 
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Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 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 pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang 

dibentuk untuk kegiatan pelayanan. 

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelayanan publik 

merupakan kegiatan pemerintah dalam memberikan dan memenuhi pelayanan 

kepada masyarakat dalam mencapai tujuannya. Sehingga penulis dapat 

memahami bahwa suatu pelayanan muncul karena adanya masyarakat yang ingin 

dilayani. Dimana dalam memberikan pelayanan pada masyarakat para 

penyelenggara pelayanan publik berusaha untuk sama-sama mewujudkan apa 

yang menjadi tujuan masing-masing. Penyelenggara pelayanan publik ingin 

memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan mendapat kepercayaan 

masyarakat dan masyarakat dapat mencapai tujuannya serta mendapat kepuasan 

dari pelayanan yang diberikan para penyelenggara pelayanan publik. 

Berkaitan dengan penelitian ini, pelayanan publik dimasukkan karena dalam 

penelitian ini membahas mengenai penanganan maladministrasi dimana dalam 

penyelenggara pelayanan publik sering terjadi maladministrasi.  
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2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik 

Ruang lingkup pelayanan publik dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meliputi pelayanan barang 

publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Terdiri dari lingkup 

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan 

informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, 

perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategi lainnya. Adapun 

maksud dari ruang lingkup pelayanan publik diatas antara lain: 

a. Pelayanan barang publik 

Pelayanan barang publik merupakan pengadaan dan penyaluran barang publik 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD) atau pengadaan dan 

penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara 

dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

b. Pelayanan Atas Jasa Publik 

Pelayanan jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 
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pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBN/APBD), atau penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang 

modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan 

negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pembiayaannya tidak 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

c. Pelayanan Administratif 

Pelayanan administratif merupakan tindakan administratif pemerintah dan 

instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda warga negara serta 

diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. 

Dari uraian diatas jika dikaitkan pada penelitian ini maka penelitian ini masuk ke 

dalam kelompok pelayanan administratif mengingat di Kota Bandar Lampung dan 

dalam penelitian ini lebih kepada pelayanan administratif dan yang banyak 

mendapat keluhan dari masyarakat adalah mengenai pelayanan administratif. 

3. Kualitas Pelayanan Publik 

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus bisa memberi kepuasan pada 

masyarakat oleh sebab itu dalam hal pelayanan yang dituntut adalah kualitasnya. 

Kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari kualitas birokrasi 
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pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Sinambela dalam bukunya Reformasi 

Pelayanan Publik (2006: 6), dikatakan bahwa kata kualitas memiliki banyak 

definisi dan bervariasi mulai dari yang konvesional hingga yang lebih strategis. 

Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik 

langsung dari suatu produk, seperti kinerja (performance), keandalan (reliability), 

mudah dalam penggunaan (ease of use), estetika (esthetics), dan sebagainya. 

Dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of 

custumers).  

Gasperz dalam Sedarmayanti (2009: 253), mengemukakan bahwa kualitas 

pelayanan mengacu pada pengertian pokok yaitu: 

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik langsung maupun 

atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi kepuasan atas 

pengguna produk tersebut. 

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas kekurangan/kerusakan. 

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat merupakan perwujudan 

kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, dimana penyelenggara 

pelayanan harus memperhatikan kualitas pelayanan tersebut tercermin dari unsur-

unsur antara lain:  

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti, 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas, 

d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat, 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukann diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 

lain-lain, 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

Selain itu, terdapat pula dimensi kualitas dalam pelayanan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Realibility/handal, yaitu kemampuan untuk memberi secara tepat dan benar, 

jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan. 

b. Responsiveness/pertanggungjawaban, yaitu kesadaran/keinginan membantu 

konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat. 

c. Assurance/jaminan, yaitu pengetahuan/wawasan, kesopan santunan, 

kepercayaan diri dari pemberi layanan, respek terhadap konsumen. 

d. Emphaty/empati, yaitu kemauan pemberi layanan untuk melakukan 

pendekatan, memberi perlindungan, berusaha mengetaahui keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 
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e. Tangibles/terjamah, yaitu penampilan pegawai dan fasilitas fisik lainnya, 

seperti: peralatan/perlengkapan yang menunjang pelayanan. (Fitzsimmons 

dalam Sedarmayanti, 2009: 253). 

Menurut Lupiyoadi dalam Umam (2012: 379), mengemukakan tentang dimensi 

kualitas pelayanan jasa yang dapat diukur dari beberapa hal, yaitu bukti langsung, 

keandalan, daya tangkap, jaminan dan keandalan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 

standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 

masyarakat dan kondisi lingkungan. Adapun komponen-komponen dari standar 

pelayanan tersebut diantaranya adalah: 

a. Dasar Hukum, 

b. Persyaratan, 

c. Sistem, mekanisme dan prosedur, 

d. Jangka waktu penyelesaian, 

e. Biaya/tarif, 

f. Produk pelayanan,  

g. Sarana, prasarana dan fasilitas, 

h. Kompetensi pelaksana,  

i. Pengawasan internal, 

j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, 

k. Jumlah pelaksana, 

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan,  
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m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, 

n. Evaluasi kinerja pelayanan. 

Selain dimensi kualitas pelayanan, dimensi kualitas pelayanan jasa serta standar 

kualitas pelayanan maka dimensi tolok ukur dari kualitas pelayanan itu sendiri 

yaitu: 

a. Tangibles (terjamah), fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi. 

b. Reliability (handal), kemampuan unit pelayanan menciptakan pelayanan yang 

dijanjikan dengan cepat. 

c. Responsiveness (pertanggungjawaban), kemauan membantu konsumen, 

bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan. 

d. Competence (kompeten), tuntutan dimilikinya pegetahuan dan ketrampilan 

yang baik oleh aparatur dalam memberi pelayanan. 

e. Courtesy (sopan), sikap/prilaku ramah, bersahabat, tanggap keinginan 

konsumen, mau melakukan kontak/hubungan pribadi. 

f. Credibility (jujur), sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat. 

g. Security (aman), jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari 

berbagai resiko dan bahaya. 

h. Access (kemudahan), untuk mengadakan kontak dan pendekatan 

i. Communications (komunikasi), kemauan pemberi layanan untuk 

mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan 

untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 
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j. Understanding the Custumer (mengerti akan pelanggan), melakukan usaha 

untuk mengetahui kebutuhan pelanggan (Zeithaml dalam Sedarmayanti, 

2009: 254). 

4. Perizinan  

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2010: 90), untuk mengendalikan setiap kegiatan 

atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui 

izin. Beberapa istilah lain yang memiliki kesamaan dengan izin adalah dispensasi, 

kosesi dan lisensi. 

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu 

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Prins dalam 

HR Ridwan (2011: 197) mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan 

pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi 

tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (relaxtio legis). Sementara menurut 

Syafrudin dalam HR Ridwan (2011: 197) mengemukakan bahwa dispensasi 

bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak 

diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus 

(relaxatie legis). 

Lisensi merupakan suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan 

suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang 

memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin 

khusus dan istimewa. Sedangkan konsesi merupakan suatu izin berhubungan 

dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali 

sehingga pekerjaan tersebut menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah 
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diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang 

bukan pejabat pemerintah. 

Izin sebagai hal yang memberikan konstribusi positif terhadap aktivitas ekonomi 

terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong 

laju investasi. Suatu izin diberikan pemerintah dengan maksud untuk menciptakan 

kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan diperuntukannya. 

Menurut Syafrudin dalam HR Ridwan (2011: 198), mengatakan bahwa izin 

bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.  

Sjachran Basah dalam HR Ridwan (2011: 198), mengemukakan bahwa izin 

adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan 

peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 

ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bagir 

Manan dalam HR Ridwan (2011: 199), menyebutkan bahwa izin dalam arti luas 

berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu 

yang secara umum dilarang. 

Kemudian menurut Yusuf dalam Ridwan dan Sudrajat (2010: 91), mengatakan 

bahwa izin sebagai suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, 

yang digunakan sebagai saranan hukum administrasi negara untuk mengendalikan 

perilaku masyarakat.  

Jadi, izin adalah perangkat hukum administrasi negara yang digunakan 

pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan 

untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkatnya 
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adalah organisasi dan dipelukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian 

tugas adalah adanya pengawasan dan koordinasi. 

Izin diterapkan oleh pejabat negara, maka izin adalah instrumen pengendalian dan 

alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Sobana dalam 

Ridwan dan Sudrajat (2010: 92), mengemukakan bahwa mekanisme perizinan dan 

izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa 

digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan 

yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan 

mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah. 

Dalam proses penerbitan izin yang paling penting adalah persoalan siapa yang 

paling berwenang memberikan izin. Sebab izin merupakan bentuk keputusan tata 

usaha negara karena dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Pemerintah 

merupakan pejabat tata usaha negara, karena ia melaksanakan fungsi untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah dengan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari pengertian keputusan tata usaha negara, izin memiliki sifat-sifat keputusan 

tersebut yakni bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek yang diputuskan dalam 

tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan. 

Izin bersifat individual, artinya dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa 

yang diberikan izin. Dan izin bersifat final, dimana dengan izin seseorang telah 

mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya 

yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. 
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Dari penjelasan diatas, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah 

bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada 

peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian 

tersebut ada beberapa unsur dalam perizinan yakni: 

a. Instrumen Yuridis 

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam 

rangka melaksanakan tugasnya kepada pemerintah diberikan wewenang 

dalam bidang penngaturan, yang mana muncul beberapa instrumen yuridis 

untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk 

keputusan. Salah satu wujud dari keputusan tersebut adalah izin. Izin 

termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif. Dengan demikian, izin 

merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat 

konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan 

menetapkan peristiwa konkret. 

b. Peraturan Perundang-undangan 

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan keputusan izin 

merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus 

ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus 

berdasarkan asas legalisasi. Menurut Marcus Lukman dalam HR Ridwan 

(2011: 203), menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam bidang izin 

bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam artian 
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kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar 

inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin. 

c. Organ Pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik 

tingkat pusat maupun tingkat daerah. Izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ 

pemerintahan. Menurut Spelt dan Berge dalam HR Ridwan (2011: 204), 

keputusan yang memberikan izin harus diambil dari organ yang berwenang 

dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau 

administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasa 

nasional atau penguasa-penguasa daerah. Sedangkan menurut Soehardjo 

dalam HR Ridwan (2011: 205), menyatakan bahwa pada tingkat tertentu 

regulasi menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk 

menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi. Biasanya dalam 

perizinan dilakukan deregulasi, yang berarti peniadaan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dianggap berlebihan. 

d. Peristiwa Konkret 

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang 

tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret 

itu beragam, maka izin pun memiliki keragaman. Izin yang jenisnya beragam 

dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan 

pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang 

menerbitkannya. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan 

dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. 
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e. Prosedur dan Persyaratan 

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara 

sepihak oleh pemerintah. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda 

tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin. 

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum 

sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu 

dijelmakan. Menurut Atmosudirdjo dalam HR Ridwan (2011: 208), berkenaan 

dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi 

menertibkan masyarakat.  

Adapun tujuan dari izin secara umum adalah keinginan mengarahkan aktivitas-

aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi 

objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, pengarahan 

dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. 

D. Tinjauan Manajemen Organisasi 

1. Pengertian Manajemen  

Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain. Terdapat 

empat unsur dari manajemen, yaitu pimpinan, orang-orang/pelaksana yang 

dipimpin, tujuan yang akan dicapai dan adanya kerja sama dalam mencapai 

tujuannya. Istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu manajemen sebagai 



36 
 

proses, manajemen sebagai kolektivitas orang yang melakukan aktivitas 

manajemen dan manajemen sebagai seni dan ilmu pengetahuan (Umam, 2012: 

13). 

Menurut Terry dalam Umam (2012: 15), manajemen merupakan suatu proses 

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Seperti halnya pendapat 

Follet dalam Umam, menyatakan bahwa manajemen adalah suatu seni untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Dimana para pimpinan 

mencapai tujuan organisasinya dengan mengatur orang-orang untuk 

melaksanakan segala keperluan dalam pekerjaan tersebut, bukan dengan cara 

melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan menurut pendapat Stoner dalam 

Umam (2012: 15), menyatakan bahwa manajemen adalah suatu perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 

menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Secara garis besar fungsi-fungsi manajemen yaitu: 

a. Planning (perencanaan) 

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Menurut Stoner, planning adalah proses penetapan sasaran 

dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran organisasi. 
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b. Organizing (pengaturan) 

Pengorganisasian adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara 

terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik. 

c. Leading (kepemimpinan) 

Pekerjaan leading meliputi kegiatan mengambil keputusan, mengadakan 

komunikasi antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi serta 

dorongan kepada bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota 

kelompoknya. 

d. Directing/Commanding (bimbingan/perintah) 

Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi 

bimbingan, saran, perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan 

tugas masing-masing. 

e. Motivating (pemotivasian) 

Motivating adalah salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, 

semangat dan dorongan kepada bawahan agar pekerjaan mereka sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 

f. Coordinating (pengoordinasian) 

Pengoordinasian merupakan fungsi manajemen untuk melakukan berbagai 

kegiatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan mewujudkan 

kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

g. Controlling (pengawasan) 

Pengawasan adalah fungsi manajemen berupa pengadaan penilaian dan koreksi 

sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditentukan. 
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h. Reporting  

Reporting adalah fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau 

hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. 

i. Staffing 

Staffing merupakan fungsi manjemen berupa penyusunan personalia pada suatu 

organisasi sejak perekrutan tenaga kerja hingga pengembangannya agar setiap 

tenaga kerja berdaya guna maksimal kepada organisasi. 

j. Forecasting  

Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran 

terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang 

lebih pasti dilaksanakan. 

Pada dasarnya dalam manajemen terdapat proses yang tidak sederhana dan dapat 

digambarkan dengan menggunakan rumus yang kaku, tetapi bukan proses ilmiah. 

Manajemen merupakan suatu seni karena pengembangan atasan yang kompeten 

dan berpikiran jauh kedepan membutuhkan keahlian seni (Umam, 2012: 18). 

3. Organisasi  

Pengertian organisasi menurut pendapat Barnard dikutip oleh Umam dalam 

bukunya Manajemen Organisasi (2012: 18), dikemukakan bahwa “organisasi 

merupakan suatu sistem kerja sama antara dua orang atau lebih (organization as a 

system of cooperatives of two more persons)”. Selain itu Siagian dalam Umam 

(2012: 19) mengemukakan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antar dua 
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orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka 

pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan.  

Pendapat Atmosudirdjo yang dikutip oleh Umam (2012: 19) menyatakan bahwa 

organisasi adalah struktur tata pembagian kerja serta tata hubungan kerja antara 

sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk 

bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.  

Menurut Robbins dalam Sembiring (2012: 13), organisasi merupakan kesatuan 

sosial yang di koordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif 

dapat di identifikasi serta berkerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk 

mencapai tujuan bersama. Sedangkan Waldo dalam Sembiring (2012: 13) 

berpendapat bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi berdasarkan 

atas wewenang formil dan kebiasaan didalam suatu sistem administrasi. 

Pada dasarnya organisasi memiliki unsur dasar yaitu berupa suatu sistem, adanya 

pola aktivitas, adanya sekelompok orang dan adanya tujuan yang ditetapkan. Jadi, 

berdasarkan pandangan administrasi dan manajemen, disetiap organisasi ada 

seseorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan 

sejumlah orang yang bekerja sama dengan segala aktivitas dan fasilitasnya.  

4. Ciri-Ciri dan Prinsip Organisasi  

Secara terperinci organisasi memiliki ciri-ciri antara lain yaitu: 

a. Adanya sekelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal. 

b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan 

yang merupakan suatu kegiatan. 
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c. Adanya sumbangan berupa pemikiran, tenaga dan sebagainya dari setiap 

orang. 

d. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan. 

e. Adanya tujuan yang ingin dicapai (Umam, 2012: 20). 

Menurut Williams dalam Umam (2012: 20) mengemukakan mengenai prinsip-

prinsip organisasi di dalam bukunya Organization of Canadian Government 

Administration antara lain adalah: 

a. Tujuan yang jelas 

Organisasi dibentuk atas dasar tujuan yang ingin dicapai maka tidak ada 

organisasi tanpa adany tujuan. 

b. Skala hierarki 

Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, 

pembantu pimpinan serta pelaksana sehingga dapat mempertegas dalam 

pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban dan akhirnya menunjang 

efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. 

c. Kesatuan perintah 

Seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada atasan. 

d. Pendelegasian wewenang 

Keterbatasan kemampuan dalam menjalankan pekerjaannya maka dilakukan 

pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberikan 

wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. 

e. Pertanggungjawaban 

Setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan dalam 

menjalankan tugasnya. 
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f. Pembagian pekerjaan 

Suatu organisasi melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuannya. 

Agar kegiatan tersebut berjalan optimal maka dilakukan pembagian tugas 

sesuai dengan keahlian masing-masing. 

g. Rentang pengendalian 

Jumlah bawahan perlu dibatasi secara rasional. Dimana harus sesuai dengan 

bentuk dan tipe organisasi. 

h. Fungsional 

Seorang pegawai secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, 

kegiatannya, hubungan kerja dan tanggung jawab dari pekerjaannya. 

i. Pemisahan  

Beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 

j. Keseimbangan  

Penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan organisasi 

tersebut, yang akan diwujudkan melalui aktivitas yang akan dilakukan. 

k. Fleksibel  

Organisasi melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan 

dinamika organisasi dan juga pengaruh dari luar organisasi sehingga mampu 

menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. 

l. Kepemimpinan 

Sebuah organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses 

kepemimpinan yang digerakan oleh pemimpin organisasinya. 
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E. Tinjauan Tentang Ombudsman 

1. Istilah Ombudsman 

Istilah Ombudsman berasal dari Swedia, sampai saat ini, beberapa negara masih 

tetap menggunakan istilah Ombudsman namun, ada beberapa negara yang 

menggunakan nama lain meski pengertiannya relatif sama. Tidak ada keharusan 

untuk menggunakan istilah Ombudsman dalam menamai lembaga serupa yang 

dimaksud. Namun, Ombudsman ternyata telah dilindungi oleh IOI (International 

Ombudsman Institute), (Syamsuddin, 2009: 52). 

Di Indonesia Ombudsman terealisasi pada tahun 2000 dengan nama Komisi 

Ombudsman Nasional (KON). Pada 8 Desember 1999, Presiden menerbitkan 

Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga 

Ombudsman. Namun, Keppres tersebut ternyata hanya membentuk Tim 

Pengkajian Ombudsman, sedangkan Lembaga Ombudsman secara kongkret tidak 

jadi dibentuk. 

Mengingat aspirasi yang berkembang di masyarakat tentang perbaikan pelayanan 

publik dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme semakin kuat, sementara 

kinerja Tim Pengkajian Ombudsman cenderung lamban, maka pada 20 Maret 

2000, diterbitkan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi 

Ombudsman Nasional oleh Presiden Abdurahman Wahid. Akan tetapi dalam 

perjalanannya KON mengalami kesulitan, hampir separuh laporan kasus dari total 

rekomendasi KON tidak ditanggapi oleh instansi terlapor. Dan ada banyak 

pengaduan masyarakat tidak dibenarkan oleh instansi terlapor, bahkan sebagian 

dibantah kebenarannya oleh instansi terlapor. 
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Komisi Ombudsman memiliki kelemahan struktural, yang terletak pada 

kemandiriannya sebab dibentuk atas dasar Keputusan Presiden. Kedudukan yang 

di atur oleh Keppres sewaktu-waktu lembaga tersebut dapat dibubarkan oleh 

Presiden melalui suatu kebijakan politis yaitu dengan pencabutan Keppres 

tersebut. Dengan dasar hukum pembentukan lembaga Ombudsman dengan 

Undang-undang maka kedudukannya akan lebih kuat. Dengan dasar pembentukan 

melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, maka kedudukan lembaga ORI benar-benar mandiri sebagai 

Ombudsman Parlemen. 

Menurut Sorensen dalam Santosa (2009: 149) menyatakan bahwa Ombudsman 

merupakan keniscayaan dalam sebuah negara demokratis, yang didalamnya 

menempatkan transaparansi publik sebagai faktor penting. Sedangkan menurut 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, 

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang 

mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Adapun tujuan Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah: 

a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera 
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b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, 

jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga 

negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa nyaman dan kesejahteraan 

yang semakin baik. 

d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan 

pencegahan praktik-praktik maladministrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. 

e. Meningkatkan budaya hukum nasional kesadaran hukum masyarakat, 

supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 

Pada prinsipnya Lembaga Ombdsman RI hanya berfungsi sebagai pemberi 

pengaruh (magistrature of influence) bukan pemberi sanksi (magistrature of 

sanction). Meskipun tidak dibekali dengan instrumen pemaksa pengaruh 

Ombudsman tetap sangat kuat. Pengaruh Ombudsman ditandai oleh rekomendasi 

berupa saran tertentu yang disusun dan diberikan kepada penyelenggara negara 

dalam rangka melakukan perbaikan proses pemberian pelayanan umum kepada 

publik. Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman tidak mengikat secara 

hukum, tetapi mengikat secara moral (Syamsuddin, 2009 : 79). 

Ombudsman memiliki mekanisme pelaporan kepada DPR. Untuk kasus-kasus 

tertentu yang signifikan dan krusial, melalui mekanisme yang tersedia, DPR juga 

dapat memanggil pejabat publik atas tindakan pengabaiannya terhadap eksistensi 

dan rekomendasi Ombudsman (Masthuri dalam Syamsuddin, 2009: 80). 

Dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman RI disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia atau penduduk 
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berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman dan tidak dipungut biaya atau 

imbalan dalam bentuk apapun. Warga negara atau penduduk Indonesia yang 

dimaksud adalah seluruh lapisan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil 

oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik.  

Laporan pengaduan dari masyarakat harus disertai dengan kronologis kasus, 

dijabarkan secara jelas dan sistematis serta ditandatangani. Laporan yang 

disampaikan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setiap laporan 

yang masuk, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan penyelesaian 

berdasarkan wewenang yang dimiliki. Apabila berkas laporan belum lengkap dan 

memenuhi ketentuan yang berlaku maka Ombudsman segera melakukan 

pemeriksaan substantif. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tersebut, 

Ombudsman akan menetapkan apakah tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan 

ataukah berwenang melanjutkan pemeriksaan. 

Langkah-langkah pemeriksaan yang ditempuh oleh Ombudsman dilindungi oleh 

hukum, tidak bisa dihalang-halangi. Selama melakukan pemeriksaan substantif 

Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip-prinsip: independen, non 

diskriminatif, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Selain itu Ombudsman 

wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta 

mempermudah pelapor dalam menyampaikan penjelasannya. 

Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, Ombudsman dapat melakukan 

pemeriksaan ke obyek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan tetap memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan. Berdasarkan 
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proses pemeriksaan substantif dan pemeriksaan lapangan, Ombudsman akan 

menetapkan hasil pemeriksaan. Hasil tersebut berupa menolak laporan atau 

menerima laporan dan memberikan rekomendasi. 

Ombudsman merupakan lembaga yang independen. Independensi Ombudsman 

menurut Sujata dan Surachman dalam Santosa (2009: 156) diklasifikasikan dalam 

tiga jenis yaitu pertama, indepedensi Ombudsman bersifat institusional, artinya 

bahwa Ombudsman sama sekali bukan bagian dari institusi negara yang ada. Jadi, 

Ombudsman sama sekali tidak diawasi oleh kekuasaan negara dan harus 

memperoleh kedudukan yang tinggi. 

Kedua, independensi Ombudsman bersifat fungsional, artinya bahwa Ombudsman 

tidak boleh dicampuri dan ditekan oleh siapapun. Ombudsman memiliki 

wewenang yang kuat, dan harus didukung dengan anggaran yang memadai. 

Ketiga, independensi Ombudsman bersifat personal, artinya bahwa Ombudsman 

haruslah pribadi-pribadi yang memiliki integritas, kredibilitas dan kapabilitas 

yang memadai sehingga dipercaya masyarakat. Jika ingin menjadi anggota 

Ombudsman harus melalui tahapan seleksi yang sangat ketat dan dilakukan oleh 

tim seleksi yang independen di parlemen. Ombudsman yang memiliki 

independensi personal mampu menjalankan tugasnya secara adil dan tidak 

berpihak. 

2. Maladministrasi 

Maladministrasi menurut Heywood dalam Setiyono (2012: 93) adalah 

administrasi yang buruk, ketidakpatutan pengguna kekuasaan, ketidakjelasan 

dalam penerapan aturan, kegagalan dalam pelaksanaan prosedur. Maladministrasi 
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adalah istilah politik yang menggambarkan tindakan badan pemerintah yang 

dilihat menyebabkan ketidakadilan. Maladministrasi menunjuk pada prilaku atau 

tindakan aparatur penyelenggara pelayanan publik yang cenderung menyimpang, 

menyalahgunakan, atau melampaui wewenang hukum yang dimiliki. Tindakan 

maladministrasi adalah perbuatan atau pengabaian kewajiban hukum oleh instansi 

atau aparatur negara yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan 

menimbulkan kerugian atau ketidakadilan, termasuk jika ada seseorang yang tidak 

diberikan pelayanan yang semestinya. 

Adapun bentuk maladministrasi antara lain berupa: keputusan berlarut-larut 

(undue delayed), kurang pantas (inapropriate), sewenang-wenang (arbitrary), 

penyimpangan prosedur (procedural deviation), penyalahgunaan diskresi/ 

kebijakan (abuse of discretion), dan penyalahgunaan wewenang (abuse of 

authority), baik yang mengarah maupun yang tidak mengarah kepada 

ketidakadilan (leading or not leading to injustice). 

Berdasarkan klasifikasi Crossman dalam Syamsuddin (2009: 30) yang termasuk 

dalam tindakan-tindakan penyimpangan wewenang oleh penyelenggara negara 

dan pemerintahan mencakup beberapa hal sebagai berikut:  

a. Berprasangka 

b. Kelalaian 

c. Kurang peduli 

d. Keterlambatan 

e. Bukan wewenang 

f. Tindakan tidak layak, jahat, kejam dan semena-mena 

g. Sikap kasar 
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h. Keengganan memperlakukan masyarakat sebagai insan yang memiliki hak 

i. Menolak memberi jawaban atas pertanyaan yang beralasan 

j. Melalaikan keharusan memberi tahu masyarakat akan hak-haknya 

k. Dengan sengaja memberi nasihat yang menyesatkan atau tidak lengkap 

l. Mengabaikan nasihat yang sah atau pertimbangan yang membatalkan yang 

dapat menimbulkan perasaan tidak enak pada pihak yang memberikan nasihat 

atau pertimbangan tadi 

m. Menawarkan tidak ada pemulihan atau pemulihan yang tidak proporsional 

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

alasan lain 

o. Cacat prosedur 

p. Kegagalan manajemen dalam memantau kepatuhan melalui prosedur yang 

memadai 

q. Bersikap berpihak 

Jadi, definisi tindakan maladministrasi adalah 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 materil dan 

immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan. 
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F. Kerangka Pikir  

Bagan 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia, lembaga Ombudsman memiliki fungsi mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik, selain itu Ombudsman juga berfungsi sebagai 

pemberi pengaruh dan bukan pemberi sanksi. Ombudsman memiliki tugas yaitu 

menerima laporan atau dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik, dan menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman. Serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selaku 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik Indonesia 

Maladministrasi di Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung 

Responsibilitas Ombudsman dalam Penanganan 

Maladministrasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

(BPMP) Kota Bandar Lampung 

Instrumen Responsibilitas menurut Jabra dan Dwivedi dalam 

Widodo (2001: 168) : 

1. Memahami dan menerima tanggung jawab untuk 

menjalankan tugas-tugasnya. 

2. Diberi kewenangan yang sama besarnya dengan 

tanggungjawabnya. 

3. Terdapat penilaian hasil kegiatan  

4. Tindakan-tindakan yang akurat, adil dan tepat waktu 

5. Komitmen dari pimpinan 
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penyelenggara pelayanan memang selalu mengalami peningkatan tetapi tidak 

semuanya, sebab masih banyak hal-hal yang belum memberikan kepuasan kepada 

masyarakat (Sampara dalam Sinambela, 2006: 5). 

Lembaga Ombudsman perwakilan Lampung mencatat setidaknya ada 120 

pengaduan kasus maladministrasi di Provinsi Lampung yang ditangani selama 

tahun 2013. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota 

Bandar Lampung adalah pelayanan perizinan. Pada tahun 2013 BPMP Kota 

Bnadarlampung dilaporkan oleh Grace of Galery yaitu usaha milik Bapak Fredy 

dan Ibu Meliana, dimana usahanya menjual kerajinan tangan dan frame. BPMP 

Kota Bandar Lampung dilaporkan atas dugaan maladministrasi menurut 

Ombudsman yaitu dengan bentuk penyalahgunaan wewenang dan permintaan 

uang. Adapun pemilik Grace of Galery menyatakan keluhannya kepada 

Obudsman terkait dengan pengenaan tarif pajak yang dibebankan kepada usaha 

mereka. Dimana tarif pajak yang dibebankan tidak sesuai dengan usaha yang 

mereka jalani. 

Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik bertanggungjawab mulai dari 

mengingatkan, mengawasi, memberikan reward hingga merekomendasikan pihak 

yang melanggar aturan untuk diberikan sanksi dan hukuman. Dan untuk melihat 

sejauh mana responsibilitas Ombudsman maka peneliti menggunakan instrumen 

responsibilitas menurut Jabra dan Dwivedi dalam Widodo (2001: 168), yang 

terdiri dari memahami dan menerima tanggung jawab untuk menjalankan tugas-

tugasnya, diberi kewenangan yang sama besarnya dengan tanggung jawabnya, 

terdapat evaluasi kinerja, tindakan-tindakan yang akurat, adil dan tepat waktu, dan 

komitmen dari pimpinan. 


