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ABSTRAK  

Oktan Trias Putra, 1620310011, Tolak Ukur Kinerja Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Pelayanan 

Publik Di Provinsi Lampung Dalam Tinjauan Maqa<s}id al-‘A<mmah, Tesis.  

Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syar‟ah dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  

Pembimbing Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. 
 

Kata Kunci:  Kinerja, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Maqāṣid  

           al-‘A<mmah 

Isu tentang pengawasan pelayanan publik di Provinsi Lampung yang 

dimana di lakukan Ombudsman RI Provinsi Lampung ini menarik karena 

berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Penelitian yang akan 

dilakukan akan lebih terfokus pada bagaimana tolak ukur kinerja Ombudsman 

sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik seharusnya bisa meningkatkan 

kinerja lembaga untuk meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. Dalam 

penelitian ini adapun rumusan masalah yang akan di teliti adalah Mengapa kinerja 

Lembaga Ombudsman dalam pelayanan publik di Provinsi Lampung kurang 

Optimal, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Ombudsman dan 

Bagaimanakah kinerja lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung terhadap pelayanan publik dalam tinjauan Maqa>s}id al-

‘A<mmah. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

atau penelitian lapangan (field research), yakni dengan melakukan pengamatan 

langsung dengan wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu 

data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. 

Sedangan metode analisa yang digunakan adalah deskriptif-analitis. 

Hasil penelitan menunjukkan bahwa Kinerja Lembaga Ombudsman 

dalam pelayanan publik di Provinsi Lampung sudah optimal tetapi tidak 100%, 

dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Ombudsman 

yaitu faktor internal yaitu kurangnya model investigasi yang digunakan dalam 

melakukan pengawasan pelayanan publik yang selesai dengan mediasi, kasus 

penyelesaian di salah satu laporan dari masyarakat (RS Abdul Moelek). Adapun 

faktor eksternal yang mempengaruhi adalah SDM dari asisten Ombudsman yang 

sedikit yaitu 11 orang. bila dilihat dari kinerja lembaga Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung terhadap pelayanan publik dalam 

tinjauan Maqa>s}id al-‘A<mmah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid 

ammah, yang mana Ombudsman sudah menjaga 5 keniscayaan yaitu agama, 

menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam 

tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 

Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab 

Nama 

Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ب

 ta‟ T Te ت

 ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع
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 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 ha‟ H H ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  

 Ditulis muta„aqqidīn متعقدين

 Ditulis „iddah عدة

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hibah هبة

 Ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan “h”. 

 ‟Ditulis karāmah al-auliyā كرامة الأومياء
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3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis 

dengan tanda t. 

 Ditulis zakāt al-fiṭri زاكة امفطر

D. Vokal Pendek 

  ِ  Kasrah Ditulis I 

  ِ   Fathah Ditulis A 

  ِ  dammah  Ditulis U 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 جاهلية

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

fathah + ya‟ mati 

 يسعى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

yas„ā 

kasrah + ya‟ mati 

 كرمي

Ditulis 

Ditulis 

Ī 

Karīm 

ḍammah + wawu mati 

 فروض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

furūḍ 

F.  Vokal Rangkap 

fathah + ya‟ mati 

 بينمك

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

fathah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaulun 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a‟antum أأأأهمت

 Ditulis u„iddat أأعدت

 Ditulis la‟in syakartum منئ شكرمت

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah  

 Ditulis al-Qur‟ān امقران

 Ditulis al-Qiyās امقياس

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ‟Ditulis as-Samā امسامء

 Ditulis asy-Syams امشمس

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis żawī al-furūḍ ذوي امفروض

 Ditulis ahl as-sunnah أأهل امس نة
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الر حمن الر حيم 

ال اله إال اهلل وأشهد أن محمدا رسول اهلل، والصالة  العالمين، أشهد أنالحمد هلل رب 

والسالم على سيدنا وموالنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب 

 اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد :

Alhamdulillah, syukur yang tiada tara tak pernah lupa penulis haturkan ke 

haribaan sang pencipta Allah s.w.t., yang atas seizin-Nya segala niat dan harapan 

menjadi kenyataan, tidak terkecuali selesainya penulisan tesis yang berjudul: 

Tolak Ukur Kinerja Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung Terhadap Pelayanan Publik Di Provinsi Lampung Dalam 

Tinjauan Maqa<s}id al-‘A<mmah. Sholawat serta salam tercurahkan teruntuk sang 

pembawa risalah keselamatan, kepada sosok sebaik-baik-Nya teladan, dialah 

Muhammad s.a.w.   

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun 

pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, 

maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang tiada batas kepada: 

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang 

telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam 

pendidikan di kampus perubahan ini;  

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi 
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penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang 

berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum; 

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum 

Islam, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah 

memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus 

ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat; 

4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh 

kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan 

tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat; 

5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam 

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama 

perkuliahan; 

6. Ombudsman Repulik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

7. Ketua Ombudsman dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung 

8. Kawan-kawan Pascasarjana Hukum Tata Negara Angkatan 2016 

9. Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Jawa-Barat 

10. Sahabat susah senang dalam merantau Nursya‟adi, Abdul Latif Risqon,   

  Fahmi, Hendri (Burjo) 

11. Motor Revo Hitam BE 3365 BI yang selalu menemani  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan 

dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang 

baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan 

keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
1 

Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya 

menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus 

merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu 

ditumbuhkembangkan dan di aplikasikan guna mencegah dan menghapuskan 

penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan 

pemerintahan. 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peratuan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

                                                           
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia. 
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pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik.
2
 

Memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar 

terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan 

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

perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia.
3
 

Di Indonesia, sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 

tahun 2000 pada tanggal 10 Maret 2000 berdirilah lembaga Ombudsman 

Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional.  Selanjutnya, Untuk 

lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman 

Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik 

Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat.
4
 

Akhirnya keinginan untuk mempunyai undang-undang tersebut terwujud 

pada tanggal 7 Oktober 2008 yaitu terbentuknya undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, maka 

Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik 

Indonesia. Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa Ombudsman 

tidak lagi berbentuk Komisi Negara yang bersifat sementara, tetapi 

merupakan lembaga negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga 

                                                           
 
2
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 
3
Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi 

Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014), hlm. 163. 
4
Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia.  
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negara yang lain, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas 

dari campur tangan kekuasaan lainnya.
5
 

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan 

oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan 

Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi 

tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6
 

Untuk memperlancar tugas pengawasan penyelenggara negara di 

daerah, apabila dipandang perlu, Ketua Ombudsman Nasional dapat  

mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah Provinsi, Kabupaten, 

atau Kota, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor 

Ombudsman Nasional. 

Perwakilan Ombudsman sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 

dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Perwakilan Ombudsman Republik 

                                                           
 
5
Winarso, Transisi Menuju Ombudsman Republik Indonesia, dalam 

www.ombudsman.or.id . Suara Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008, Akses tanggal 10 Oktober  

2017.  
6
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia. 
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Indonesia di daerah. Karena Bagi Ombudsman sendiri, berdirinya Perwakilan 

Ombudsman sungguh sangat penting, untuk mempermudah pelaksanaan 

fungsi, tugas, dan wewenangnya keseluruh wilayah negara Indonesia.
7
 Pada 

tanggal 30 maret 2011 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Ombudsman Republik 

Indonesia di Daerah. 

Menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan, bahwa 

pembentukan Perwakilan Ombudsman dilakukan berdasarkan studi 

kelayakan yang dilaksanakan oleh Ombudsman dengan memperhatikan 

kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas, efisiensi, 

kompleksitas, dan beban kerja. 

Dalam rangka memperluas jangkauan pengawasan hingga kedaerah 

khususnya di wilayah Provinsi Lampung dibentuklah kantor perwakilan 

Ombudsman wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan pasal 43Undang-

Undang Nomor 37 tahun 2008 yaitu, Tujuan dari dibentuknya kantor 

perwakilan ini adalah untuk mendorong penyelenggara negara dan 

pemerintah agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Provinsi Lampung. 

Namun faktanya setelah sekian lama Ombudsman dibentuk masih 

banyak pelayanan publik yang belum maksimal dalam pelayanannya. Contoh 

                                                           
7
Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia. 
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fenomena yang diberitakan media masa seperti dalam laporan akhir tahun 

2017, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

menerima pengaduan dugaan maladministrasi sebanyak 214 laporan. Dari 

jumlah tersebut, dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan 

berupa penundaan berlarut mencapai 51%, selain itu kategori tidak memberi 

pelayanan mencapai 14,5 %, penyimpangan prosedur sebanyak 13 % , tidak 

kompeten sebanyak 5,6%  laporan, selanjutnya tidak patut sebanyak 7% . 
8
 

Dapat di lihat pada data maladministrasi di atas, seharusnya kasus 

seperti ini menjadi ruang gerak ombudsman dalam menangani keluhan 

masyarakat pada konteks pelayanan publik. Dimana tugas Ombudman yg 

seharusnya melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik, 

dengan cara menerima keluhan dari masyarakat yg kemudian diverifikasi 

oleh Ombudman seharusnya bisa meminimalisir keluhan masyarakat 

terhadap pelayanan yang mereka terima.  Hal ini tentu menjadi sebuah 

pertanyaan kenapa bisa demikian, efektifitas dan kewenangan lembaga 

pengawasan seperti Ombudsman seakan tidak mampu untuk meningkatkan 

kepuasan publik atau masyarakat. Karena itu saya tertarik untuk 

mengangkat isu ini dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis. 

Isu ini sangat menarik karena berkaitan langsung dengan kepentingan 

masyarakat luas. Penelitian yang akan dilakukan akan lebih terfokus pada 

bagaimana kinerja Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan 

publik seharusnya bisa meningkatkan kinerja lembaga untuk meningkatkan 

                                                           
8
Laporan Akhir Tahun 2017, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Lampung.  
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pelayanannya pada masyarakat. Dengan judul: TOLAK UKUR KINERJA 

LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN 

PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI 

PROVINSI LAMPUNG DALAM TINJAUAN MAQA<S{ID AL-‘A<MMAH. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan 

diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Mengapa kinerja Lembaga Ombudsman dalam pelayanan publik di 

Provinsi Lampung kurang Optimal, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja Ombudsman? 

2. Bagaimanakah kinerja lembaga Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung terhadap pelayanan publik dalam tinjauan 

Maqa>s}id al-‘A<mmah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja lembaga 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam 

peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik.  

b. Untuk mengetahui kinerja Ombudsman pengawasan Ombusman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung terhadap 

penyelenggara pelayanan publik dalam tinjauan Maqa>s}id al-‘A<mmah. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi ilmu pengetahuan, secara teoritis dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum 

Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. 

b. Menjadi rujukan informasi dalam studi tentang Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak 

ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi 

is penelitian yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang 

berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan 

antara lain. 

Pertama, Karya ilmiah yang berupa tesis ditulis oleh Defri Maulana 

mahasiswa Universitas Gadjah Mada program Pascasarjana Jurusan Politik 

dan Pemerintahan Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik 2016 dengan judul Peran Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Rangka Menguatkan 

Demokrasi Partisipatori.
9
 

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah 

bagaimana peran lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Riau dalam rangka menguatkan demokrasi partisipatori di kota 

                                                           
9
Defri Maulana, Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Riau Dalam Rangka Menguatkan Demokrasi Partisipatori, Tesis (Yogyakarta:  Universitas 

Gadjah Mada, 2016). 
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Pekanbaru Provinsi Riau. Sedangkan tujuan penelitian tesis ini yaitu 

menunjukan tentang cara dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam 

menguatkan demokrasi partisipatori di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

berupa data primer dan data sekunder. 

Uraian diatas terlihat terdapat objek kesamaan dan perbedaan antara 

tesis yang sudah ditulis dengan tesis yang akan saya lakukan. Penelitian ini 

sama-sama membahas Lembaga Ombudsman sebagai objek. Dalam 

penelitian yang sudah ditulis mengaitkan dengan demokrasi Partisipatori 

sebagai objek kajian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berkaitan  

dengan tolak ukur kinerja lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung dan ditinjau dalam Maqa>s}id al-‘A<mmah. Adapun perbedaannya 

terletak pada pendekatan, peneliti sebelumnya menggunakan politik hukum 

sebagai pendekatan maka penelitian ini menggunakan yuridis empiris.   

Kedua, Karya ilmiah berupa tesis yang disusun oleh Rido Nikmatan 

Telaumbanua, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta 2016, dengan judul Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi 

Ombudsman Perwakilan DIY Dalam Melaksanakan Pengawasan Pelayanan 

Publik di DIY. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis 

ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman 
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Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY. 

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dan menggunakan pendekatan 

politik hukum.
10

 

Kesimpulan dalam pembahasan penulisan yaitu bahwa Ombudsman 

Perwakilan DIY merupakan lembaga yang melaksanakan pengawasan 

terhadap aparatur pemerintahan guna mewujudkan penyelenggara pelayanan 

publik yang baik dan layak. Pengawasan oleh Ombudsman mendorong 

terwujudnya pemerintah dari tindakan-tindakan maladministrasidan praktek-

praktek KKN. 

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini, Persamaannya adalah penelitian menggunakan objek yang 

sama yaitu Ombudsman sebagai objek, namun berbeda dengan lokasi 

penelitian. Dalam penelitian sebelumnya memilih lokasi di DIY sebagai 

lokasi penelitian, sementara penelitian ini memilih Provinsi Lampung 

sebagai lokasi penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan berbeda, 

jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan politik hukum, sementara 

peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

Penelitian ketiga, karya ilmiah berupa tesis yang ditulis oleh Ezriani 

Mardiana Idris Harahap, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2012, dengan judul 

Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Ombudsman Dalam Sistem 

                                                           
10

Rido Nikmatan Telaumbanua,”Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman 

Perwakilan DIY Dalam Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik Di DIY”, Tesis, 

(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016). 
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Ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun tujuan penulisan ini adalah 

untuk mengetahui posisi  dan kewenangan Ombudsman dalam sistem 

ketatanegaraan RI, batasan kewenangan Ombudsman sebagai pedoman 

untuk dapat menentukan suatu dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan 

oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menjadi tugas dan 

wewenang Ombudsman, serta untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan 

pengawasan terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan yang ideal di 

masa depan. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.
11

 

Kesimpulan dalam pembahasan penulisan tersebut yaitu bahwa 

pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman merupakan pengawasan yang 

bersifat eksternal, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan saja. Batasan kewenangan Ombudsman untuk dijadikan 

sebagai pedoman dapat menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran 

hukum  yang dilakukan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan 

menjadi tugas dan wewenang Ombudsman. Pengawasan dari Ombudsman 

tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, melainkan 

juga mengutamakan pendekatan persuasif kepada para penyelenggara negara 

dan pemerintahan agar mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan 

laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

                                                           
11

Ezriani Mardiana Idris Harahap, ”Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Ombudsman 

Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 

2012). 
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Uraian diatas jelas memberikan penjelasan tentang penelitian yang 

dilakukan dan dengan itu dapat dikatakan terdapat kesamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang saya lakukan. Persamaannya adalah penelitian 

menggunakan objek yang sama yaitu Ombudsman sebagai objek, selain itu 

memiliki jenis penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu menggunakan 

jenis penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan field 

research. Sedangkan pendekatan yang digunakan berbeda, jika penelitian 

terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif analitis , sementara peneliti 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

E. Kerangka Teoritik 

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, maka perlu diperjelas 

kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dalam mendukung penelitian 

ini. 

1. Ombudsman Republik Indonesia  

Menurut Kepres Nomor 44 Tahun 2000, pembentukan lembaga 

Ombudsman di Indonesia dilatarbelakangi oleh tiga pemikiran dasar 

sebagaimana tertuang di dalam konsiderannya, yakni:
12

 

a. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka 

melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara 

yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

b. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap 

penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokrasi yang 

                                                           
12

Kepres Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.  
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perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan 

kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat 

diminimalisasi; 

c. Bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan 

pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-

hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga 

peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan. 

      Kemudian untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan 

wewenang komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-undang 

tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang 

lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Nomor/MPR/2001 tentang rekomendasi arah  

kebijakan  pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme 

yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan 

Undang-undang.
13

 Akhirnya keinginan untuk mempunyai undang-undang 

tersebut terwujud pada tanggal 7 Oktober 2008 yaitu terbentuknya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik 

Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi 

Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan nama tersebut 

                                                           
13

Penjelasan UU RI No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
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mengisyaratkan bahwa  Ombudsman  tidak lagi berbentuk Komisi Negara 

yang bersifat sementara, tapi merupakan lembaga negara yang permanen 

sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain, serta dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainya.
14

 

Pengaturan Ombudsman dalam Undang-undang tidak hanya 

mengandung konsekuensi posisi politik kelembagaan, namun juga 

perluasan kewenangan dan cakupan kerja Ombudsman yang akan sampai 

di daerah- daerah. Dalam undang-undang ini dimungkinkan mendirikan  

kantor perwakilan Ombudsman di daerah Propinsi, Kabupaten/Kota. 

Dalam hal penanganan laporan juga terdapat perubahan yang fundamental 

karena Ombudsman diberi kewenangan besar dan memiliki kekuatan 

memaksa (subpoena power), rekomendasi yang bersifat mengikat, 

investigasi, serta sanksi pidana bagi yang mengahalang-halangi 

ombudsman dalam menangani laporan.
15

 

2. Teori Pelayanan Publik 

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, 

                                                           
14

Winarso, Transisi Menuju Ombudsman Republik Indonesia, dalam 

www.ombudsman.or.id . Suara Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008, Akses tanggal 10 Oktober  

2017., hlm. 3. 
15

Winarso, Transisi Menuju Ombudsman Republik Indonesia, dalam 

www.ombudsman.or.id . Suara Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008,..hlm.3.  
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jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.16 

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip 

pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. 

Adapun prinsip pelayanan publik, yaitu: 

a. Kesederhanaan  

b. Kejelasan 

c. Kepastian waktu 

d. Akurasi  

e. Keamanan 

f. Tanggung jawab 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

h. Kemudahan akses 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

j. Kenyamanan.
17

 

Namun untuk lebih mengoptimalkan kinerja Organisasi pelayanan 

publik, ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur 

kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut: 

a) Produktivitas 

b) Kualitas layanan 

c) Responsivitas 

                                                           
16

Pasal  1 ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesa Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 
17

 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang 
Birokrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014), hlm. 86. 
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d) Responsibilitas 

e) Akuntabilitas.
18

 

3. Teori Maqa>s}id al-‘A<mmah 

 Menurut Ibnu ‘Āsyūr maqāṣid asy-syarīʻah al-ʻāmah ialah: 

في جميح أ حوال التشر يح أو معظمها ع المعا ني والحكم الملحو ظة للشا ر

، فيد خل في هذا أوصا ف .بحيث ال تختص بنوع خا ص من أحكا م الشرىعة 

الشر يعة وغا يتها العا مة والمعا ني التي ال يخلو التشر يح عن مال حظتحا ويد 

خل في هذا أيضا معا ن من الحكم ليست ملحو ظة في سا ئر أنواع األ حكام ، 

                    19.ت في أنواع كشير ة منحاولكنحا ملحو ظ

Maʻāniy dan ḥikam yang terlihat dikehendaki asy-Syāriʻ (Allah) 

dalam seluruh atau sebagian besar ahwal pembentukan syariat, tidak 

terbatas pada jenis hukum syariat tertentu saja; dengan demikian 

termasuk (pengertian) ini awṣāf syariat, tujuan umum syariat, dan 

maksud-maksud yang tidak pernah diabaikan dalam pembentukan hukum 

syariat, demikian pula dengan sejumlah nilai dari tujuan-tujuan yang 

tidak terlihat pada seluruh jenis dimaksud syariat tetapi pada jenis-jenis 

yang banyak dari hukum syariat. Pengertian tersebut  dapat dipahami 

sebagai berikut: 

 

                                                           
18

Agus Dwiyanto dkk, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2006), hlm. 50-51.  
19

 Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr, Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah cet. 2 (‘Ammān: 

Dār an-Nafā `is, 1421H/2001M), Hlm. 251. dikutip dalam Tesis Maqāṣid Asy-Syarīʻah Menurut 
Muhammad At-Ṭāhir Bin ʻāsyūr, ditulis oleh Indra,..hlm. 73. 
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a. maqāṣid asy-syarīʻah al-‘āmmah adalah maʻāniy dan ḥikam. yang 

dimaksud maʻāniy ialah nilai nilai dan prinsip-prinsip dasar, 

sedangkan hikām ialah maslahat yang hendak diwujudkan melalui 

hukum-hukum syariat.
20

 

b. maʻāniy dan ḥikam kemudian diklasifikasikannya menjadi awṣāf 

atau sifat-sifat khas yang mencerminkan keunggulan syariat Islam,
21

 

tujuan umum, serta prinsip-prinsip dasar yang dimiliki syariat 

Islam. Dengan demikian Ibnu ‘Āsyūr tidak membatasi maqāṣid asy-

syarīʻah pada jalb al-maṣāliḥ wa dar`al-mafāsid, tetapi 

menjadikannya sebagai salah satu dari sejumlah maqāṣid asy-

syarīʻah yang lain yang terdiri atas awṣāf, tujuan umum, dan 

prinsip-prinsip dasar syariat Islam sebagaimana dimaksud. 

Dikaitkan dengan klasifikasi yang telah disebutkan maqāṣid asy-

syarīʻah al-ʻāmmah dapat dipetakan sebagai berikut:  

a) Awṣāf atau sifat khas syariat Islam, yaitu: sesuai fitrah, 

samāḥah, universalitas. 

b) Tujuan umum syariat Islam, yaitu: kemaslahatan, sadd aż-

żarīʻah, stabilitas dan ketahanan sosial; 

c)  Prinsip-prinsip dasar syariat, yaitu: kesetaraan, substansialitas 

hukum, ḥurriyah, dan supremasi hukum.
22

 

                                                           
20

Indra, Maqāṣid Asy-Syarīʻah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin ʻāsyūr, Tesis 

,(Medan: UIN Sumatera Utara, 2016). hlm. 48-73. 
21Ibid,.. hlm. 49. 
22Ibid,.. hlm 73. 
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c. suatu karakter, tujuan, dan prinsip dasar sebagaimana dimaksud 

menjadi maqāṣid ʻāmmah jika terdapat dalam seluruh atau sebagian 

besar hukum-hukum syariat. 

Ibnu ‘Asyur menjelaskan ada 10 hal yang bisa dikategorikan dalam 

Maqāṣid asy-syarīʻah al-ʻāmmah, yaitu: 

1. Sesuai fitrah 

2. Sama>h{ah 

3. Kemaslahatan 

4. Universalitas  

5. Keseteraan 

6. Substatansialitas hukum 

7. Saddaz|-Z|ari>’ah 

8. Supremasi hukum 

9. Al-Hurriyah 

10. Stabilitas dan ketahanan sosial.
23

 

Dalam pembahasan ini difokuskan pada teori maqāṣid asy-syarīʻah 

al-ʻāmmah pada point ke tiga (3), yaitu kemaslahatan.  

a) Kemaslahatan 

Kemaslahatan menurut KKBI ialah kegunaan; kebaikan; 

manfaat; kepentingan, kata dasarnya maslahat yang berarti sesuatu 

yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; 

                                                           
23Ibid,..hlm 73-112. 
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guna.
24

 Dalam Bahasa Arab maṣlaḥah, akar katanya ṣalaḥa/ṣaluḥa – 

yaṣluḥu - ṣalāh (baik, bagus), Lawan kata fasada – yafsudu – fasād 

atau rusak; aṣlaḥa – yuṣliḥu – iṣlāḥ memperbaiki, membaguskan, 

berbuat baik.
25

 Menurut Ibnu ‘Āsyūr, maṣlaḥah berdasarkan jenis kata 

berupa kata benda yang menerangkan tempat, bermakna sesuatu yang 

memiliki manfaat yang kuat; tempat berhimpun manfaat yang 

banyak.
26

  Berdasarkan sudut pandang peristilahan, definisi maṣlaḥah 

menurut Ibnu ‘Āsyūr ialah: kata sifat untuk perbuatan yang 

menghasilkan kebaikan, selalu atau lebih sering mendatangkan 

manfaat untuk umum maupun perorangan.
27

 

maslahat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang 

agar dapt menjadi pedoman penetapan skala perioritas dari maqāṣid 

yang ada. Ibnu ‘Āsyūr melakukannya berdasarkan tiga tinjauan: 

berdasarkan urgensinya dalam mewujudkan kemasalahtan, 

berdasarkan luas cakupan suatu masalahat, dan berdasarkan tingkat 

akurasinya. 

1) Maslahat Berdasarkan Urgensinya 

Berdasarkan urgensi atau kuat-lemahnya peranan suatu 

                                                           
24

 Dendi Sugono, (red.) et.al., Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Keempat,( Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 884. 
25

 Indra, Maqāṣid Asy-Syarīʻah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin ʻāsyūr, Tesis 

,(Medan: UIN Sumatera Utara, 2016), hlm.78. 
26

Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr, Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah cet. 2, (‘Ammān: 

Dār an-Nafā `is, 1421H/2001M), hlm. 278. dikutip dalam Tesis Maqāṣid Asy-Syarīʻah Menurut 
Muhammad At-Ṭāhir Bin ʻāsyūr, ditulis oleh Indra,.., hlm.78. 

27
Indra, Maqāṣid Asy-Syarīʻah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin ʻāsyūr, 

Tesis.,..hlm.79. 
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maslahat dalam mewujudkan kemaslahatan umum, maslahat 

dikategorikan menjadi tiga tingkat: ḍarūriyat, ḥājiyāt, dan 

taḥsīniyat. 

2) Klasifikasi Maslahat Berdasarkan Cakupannya 

Ditinjau dari cakupannya, Ibnu ‘Āsyūr membedakan 

maslahat menjadi kulliyah, dan juzìyyah khāṣṣah. 

3) Kategorisasi masalahat berdasarkan akurasi  

Berdasarkan akurasinya, Ibnu ‘Āsyūr membedakan maslahat 

menjadi tiga: maslahat qaṭʻiyyah, ẓanniyyah, dan wahmiyyah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) merupakan 

suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di 

lapangan.
28

 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian secara yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Empiris 

yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 11.  
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sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris yang ada di 

lapangan.
29

 

3. Sumber data  

Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu:  

a. Sumber data primer  

Dalam hal ini sumber data primer akan dihasilkan secara 

langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung . 

b. Sumber data sekunder 

Yaitu data yang diambil dan dihasilkan dari perundang-

undangan,tulisan para ahli hukum, buku-buku, karya ilmiah yang 

berhubungan dengan penelitian. Adapun data sekunder itu dibagi 

sebagai berikut: 

1) Bahan hukum primer  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 

Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik 
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Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta:Rajawali Press, 1985), hlm. 7. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Adalah buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana 

dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan pendukung dari penelitian ini seperti yang 

berasal dari internet, koran, majalah, surat kabar, kamus dan 

segala sesuatu yang dapat membantu penelitian. 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode 

interview/wawancara, observasi dan dokumentasi. 

a) Metode Interview/wawancara 

Metode interview/wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih secara langsung.
30

 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan 

disebut informan. Dalam proses memperoleh penjelasan untuk 

mengumpulkan informasi penulis menggunakan wawancara terarah 

(guide interview) dimana peneliti menanyakan kepada Kepala 

perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Lampung atau Asisten Lembaga Ombudsman Republik Indonesia 
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Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2001), hlm. 57 



22 
 

Perwakilan Provinsi Lampung dan masyarakat yang akan diteliti 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang 

disiapkan sebelumnya. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam 

agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.
31

 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang 

kemudian dilakukan pencatatan.
32

 

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara 

mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, 

arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.
33

 

b) Teknik analisis data 

Analisis data merupakan konesptualisasi proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari 

penelitian lapangan dan kepustakaan.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.
34

 Mendeskripsikan data 

yang terkumpul, mengklasifikasikan, menggambarkan, kemudian 
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menguraikan data yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan 

tersier. Diantaranya yaitu wawancara dengan narasumber dan 

responden serta pengamatan sebagai proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan tesis ini, pembahasan dan penganalisaan yang 

dilakukan penulis diklasifikasikan secara sistematis ke dalam lima (5) bab 

pembahasan yaitu: 

Bab pertama, adalah bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah yang kemudian dilanjutkan dengan menguraikan rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai 

ujung tombak dalam menganalisis pokok masalah, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, bab ini akan dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi pengertian dan implementasi teori. 

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinisi Lampung yang meliputi sejarah 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, visi, misi 

dan tujuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, 

tata kerja Ombuddsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, 

dan Data Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung. 
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Bab keempat, merupakan analisis kinerja lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, selanjutnya Analisa 

kinerja Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Lampung dalam perspektif Maqa>s}id al-‘A<mmah  

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari pembahasan Tesis ini yang 

terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK TENTANG LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK 

INDONESIA, PELAYANAN PUBLIK DAN MAQA<S}ID AL-‘A<MMAH 

 

A. Ombudsman Republik Indonesia  

1. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia 

Upaya pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia oleh 

pemerintah dimulai ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa, kemudian 

dilanjutkan oleh penggantinya, yakni K.H. Abdurrahman Wahid. Masa 

pemerintahan dapat disebut sebagai masa K.H. Abdurrahman Wahid 

dapat disebut sebagai tonggak sejarah pembentukan lembaga Ombudsman 

di Indonesia, sedangkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie dapat 

disebut sebagai masa rintisan dalam pembentukan lembaga Ombudsman  

di  Indonesia.
35

 

Lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998, 

menyebabkan keinginan untuk membentuk lembaga Ombudsman seolah-

olah mendapatkan momentum. Pemerintah pada waktu itu nampak sadar 

akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia menyusul adanya 

tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang 

bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean government dan 

good governance. 
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Setelah Presiden B.J. Habibie lenser, pemerintahan dilanjutkan oleh 

Gus Dur dan Mega saat itu harus menanggung politik dan sejarah masa 

lalu yang cukup berat. Korupsi tetap merajalela dan bahkan cenderung 

tanpa kendali. Penegak hukum juga mengalami kesulitan mewujudkan 

cita-cita reformasi hukum yang menjadi salah satu agenda reformasi. 

Masyarakat dan mahasiswa kembali melontarkan kritik atas ketidak 

mampuan pemerintah memberantas korupsi dan berbagai penyimpangan 

yang dilakukan penyelenggara negara. Pemerintah juga semakin 

kehilangan kewibawaan karena terus-menerus terlibat polemik 

kontroversial sehingga tidak sempat mengurusi kebutuhan dasar 

masyarakanya.
36

 

Dalam kondisi mendapat tekanan masyarakat yang menghendaki 

terjadinya perubahan menuju pemerintahan yang transparan, bersih dan 

bebas KKN, maka pemerintah saat itu berusaha melakukan beberapa 

perubahan sesuai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

Salah satunya adalah dengan membentuk sebuah lembaga pengawasan 

terhadap penyelenggara negara, bernama Komisi Ombudsman Nasional. 

Pada awal Nopember 1999, Presiden Republik Indonesia K.H. 

Abdurrahman Wahid berinisiatif memanggil Jaksa Agung Marzuki 

Darusman untuk mendiskusikan tentang konsep pengawasan baru  

terhadap penyelenggara negara. Diskusi tersebut juga melibatkan calon 

ketua yang diusulkan Presiden yaitu Antonius Sujata (Jaksa bidang tindak  
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Antonius Sujata, Dkk., Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang dan Masa 
Mendatang,(Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. 1-2. 
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pidana khsusus). Akhirnya pada tanggal 17 Nopember 1999 diadakan 

pertemuan dan menyepakati untuk membentuk sebuah lembaga 

pengawasan yang bersifat independen. Lembaga yang dimaksud itu dan 

disepakati dinamakan “ombudsman” dengan alasan, nama itu sudah 

dikenal secara internasional.
37

 

Tidak lama kemudian, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid segera 

mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1999 tentang tim 

pengkajian pembentukan lembaga Ombudsman. Tim ini diketuai oleh  

Antonius Sujata. Menurut konsideran keputusan tersebut, latar belakang 

pemikiran perlunya dibentuk lembaga Ombudsman Indonesia adalah 

untuk lebih meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak 

anggota masyarakat dari pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai 

dengan kewajiban hukumnya, dengan memberikan kesempatan kepada 

anggota masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu 

lembaga yang independen yang dikenal dengan nama Ombudsman.
38

 

Tugas utama yang dibebankan kepada tim pengkajian pembentukan 

lembaga Ombudsman adalah menyusun rancangan undang-undang 

tentang Ombudsman dan melakukan langkah-langkah persiapan serta 

penyebarluasan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman. 

Waktu yang diberikan untuk menyeleseikan tugas tersebut adalah 3 

(tiga) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden tersebut pada tanggal 8 
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Desember 1999. Namun sebelum tim pengkajian ini menyeleseikan 

tugasnya, dalam bulan Maret 2000, K.H. Abdurrahman Wahid 

mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 

Ombudsman Nasional, sekaligus mengangkat anggota Ombudsman 

sebanyak 8 orang yang diketuai oleh mantan ketua tim pengkajian 

pembentukan lembaga Ombudsman, Antonius Sujata, SH. Bersamaan 

dengan pembentukan lembaga Ombudsman tersebut, Kepres Nomor 55 

tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku.
39

 

Adapun susunan keanggotaan Komisi Ombudsman Nasional 

sebagaimana dilampirkan dalam kepres No. 44 tahun 2000 tersebut 

adalah: Ketua merangkap anggota: Antonius Sujata, SH.; Wakil Ketua 

merangkap anggota Prof. Dr. C. F. G. Sunaryati Hartono, SH.; anggota-

anggota: 1. Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL; 2. Teten Masduki; 3. Ir. 

Urip; 4. R.M.  Surachman, SH; 5. Pradjoto, SH. MA; 6. KH. Masdar 

Mas’udi, MA.
40

 

Pada tanggal 20 Maret 2000, ketua, wakil ketua dan anggota Komisi 

Ombudsman Nasional dilantik Gus Dur di Istana negara. Saat itu 

Indonesia memasuki babak baru dalam sistem pengawasan. Demikianlah 

maka sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 

pada tanggal 10 Maret 2000 berdirilah lembaga Ombudsman Indonesia 

dengan dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Menurut Kepres 
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Nomor 44 Tahun 2000, pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia 

dilatarbelakangi oleh tiga pemikiran dasar sebagaimana tertuang di dalam 

konsiderannya, yakni:
41

 

a) Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka 

melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara 

yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

b) Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap 

penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokrasi yang 

perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan 

kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat 

diminimalisasi; 

c) Bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan 

pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-

hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga 

peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan. 

      Kemudian untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan 

wewenang komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-undang 

tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang 

lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Nomor/MPR/2001 tentang rekomendasi arah  

kebijakan  pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme 
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yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan 

Undang-undang.
42

 Akhirnya keinginan untuk mempunyai undang-undang 

tersebut terwujud pada tanggal 7 Oktober 2008 yaitu terbentuknya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik 

Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi 

Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan nama tersebut 

mengisyaratkan bahwa  Ombudsman  tidak lagi berbentuk Komisi Negara 

yang bersifat sementara, tapi merupakan lembaga negara yang permanen 

sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain, serta dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainya.
43

 

Pengaturan Ombudsman dalam Undang-undang tidak hanya 

mengandung konsekuensi posisi politik kelembagaan, namun juga 

perluasan kewenangan dan cakupan kerja Ombudsman yang akan sampai 

di daerah- daerah. Dalam undang-undang ini dimungkinkan mendirikan  

kantor perwakilan Ombudsman di daerah Propinsi, Kabupaten/Kota. 

Dalam hal penanganan laporan juga terdapat perubahan yang fundamental 

karena Ombudsman diberi kewenangan besar dan memiliki kekuatan 

memaksa (subpoena power), rekomendasi yang bersifat mengikat, 
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investigasi, serta sanksi pidana bagi yang mengahalang-halangi 

ombudsman dalam menangani laporan.
44

 

2. Dasar Hukum Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia 

Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia sesungguhnya 

dimaksudkan sebagai salah satu sarana pengawasan masyarakat. 

Kedudukan Ombudsman sebagai lembaga pengawasan tersebut dengan 

jelas disebutkan di dalam:  

a. Keppres Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman 

Nasional. 

 Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 

Ombudsman Nasional merupakan dasar hukum bagi operasionalisasi 

Ombudsman di Indonesia. Pada Keppres ini banyak pengaturan 

yang masih bersifat umum. Pada Keppres ini kewenangan 

Ombudsman masih sangat terbatas sehingga ruang geraknya pun 

sangat sempit. Apalagi Komisi ini, hanya berada di Ibukota Jakarta 

padahal kewenangannya mencakup seluruh wilayah di Indonesia. 

Dari Keppres Nomor 44 Tahun 2000 ini Komisi Ombudsman 

menyiapkan sebuah konsep Rancangan Undang-Undang 

Ombudsman Nasional.
45

 

 Pasal 2 menyatakan “Ombudsman Nasional adalah 

lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan pancasila dan 
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bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring 

dan pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai 

penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur 

pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat”.
46

 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program 

Pembangunan Nasional (propenas)  

 Pada lampiran program pembangunan Nasional Tahun 

2000-2004, terdapat beberapa argumentasi yang mendasar berkaitan 

dengan kebutuhan untuk mendirikan lembaga Ombudsman 

Nasional. Arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 1999-

2004 yang relevan dengan eksistensi Ombudsman adalah :
47

 

1) Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin 

kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, 

serta menghargai Hak Asasi Manusia. 

2) Meningkatkan intergritas moral dan keprofesionalan aparat 

penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

3) Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah. 

Murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme 

dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.  
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 Pada matriks program nasional pembentukan peraturan 

perundangan dicantumkan bahwa ditetapkannya undang-undang 

tentang Ombudsman merupakan indikator kerja kebijakan program 

Pembangunan Hukum, dengan ditetapkannya penyusunan Undang-

Undang Ombudsman tersebut maka hal ini menjadi salah satu 

bagian untuk menilai keberhasilan kinerja pemerintah. 

c. Ketetapan MPR No: VIII/MPR/2001 

 Pada sidang tahunan, tahun 2001 Majelis 

Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan ketetapan MPR No: 

VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 2 ayat 6 

pada ketetapan tersebut berbunyi: Membentuk Undang-Undang 

beserta peraturan pelaksanaannya untuk mencegah korupsi yang 

muatannya meliputi:
48

 

1. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi 

2. Perlindungan saksi dan korban 

3. Kejahatan terorganisasi 

4. Kebebasan mendapatkan informasi 

5. Etika pemerintah 

6. Kejahatan pencurian uang 

7. Ombudsman  
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d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia  

          Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 

Tentang Ombudsman Republik Indonesia merupakan dasar hukum 

yang paling kuat daripada sebelumnya. Dalam pasal 1 disebutkan: 

“Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 

mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik 

Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.
49

 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa Ombudsman 

merupakan salah satu lembaga pengawas internal dan eksternal 

selain pengawasan masyarakat dan pengawasan DPR/DPRD yang 

berhak untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Hal ini 

termuat dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 25 Tahun 2009: “pengawasan eksternal penyelenggaraan 

pelayanan publik dilakukan melalui”:
50

 

a) Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

b) Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan 

c) Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota. 

3. Fungsi, tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia 

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

baik di pusat maupun daerah termsuk yang diselenggarakan oleh Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum 

Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
51

Adapun tugas dari 

Ombudsman Republik Indonesia, yaitu: 

a. Menerima laporan atas dugaan maldministrasi dalam penyelenggaraa 

pelayanan publik; 

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 

                                                           
50

Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 
51

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia. 
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c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman; 

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 

perseorangan; 

f. Membangun jaringan kerja; 

g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
52

 

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Ombudsman Republik 

Indonesia mempunyai kewenangan, yaitu: 

a) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, 

terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang 

disampaikan kepada Ombudsman; 

b) Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada 

pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu 

laporan; 

c) Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 

diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari 

instansi terlapor; 
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 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 7. 
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d) Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain 

yang terkait dengan laporan; 

e) Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas 

permintaan para pihak; 

f) Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 

rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada 

pihak yang dirugikan; 

g) Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, 

dan rekomendasi.
53

 

Selain wewenang sebgaimana dimaksud di atas, adapun wewenang lain 

yang dijalankan Ombudsman, antara lain:
54

 

1) Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan 

Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan 

organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 

2) Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah 

agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan 

lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah 

maladministrasi. 
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 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia. 
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Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia 
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B. Teori Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Setiap Negara dimanapun serta apapun bentuk pemerintahannya, 

membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu 

keharusan bagi Negara atau pemerintahan untuk melayani warga 

Negaranya.  

Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik 

pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu 

seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris 

pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri 

yakni berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrngan seperti 

ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang 

melayani bukan di layani.55 

Untuk membahas pelayanan publik secara konseptual, perlu dibahas 

pengertian pelayanan publik kata demi kata. Menurut Kotler dalam 

Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.56 

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai 

hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani sedangkan melayani adalah 
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Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 
Layanan Publik, ( Bandung: Nuansa Cendekia, 2010), hlm. 17. 

56
 Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta: STIA LAN press, 2000), 

hlm. 8.  
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menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman dan menyediaka 

keperluan orang.57 

Sedangkan kata publik berasal dari Bahasa Inggris Public yang 

berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima 

menjadi Bahasa Indonesia baku, yang berarti umum, orang banyak, 

ramai.58 Sementara itu Inu Kencana mendefinisikan publik adalah 

sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, 

sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma 

yang ada.59 

Menurut Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, pelayanan 

publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai 

penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan 

dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya.60 

Sementara itu menurut Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur 

Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan.61 
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J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 781-782 
58

 Ibid,. hlm. 1095 
59

Inu Kencana Syafiie dkk, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1999), 

hlm. 35. 
60

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 
Layanan Publik....., hlm. 19. 

61
Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara No.  63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
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Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

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

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.62 

Dengan demikian, secara garis besar yang dimaksud dengan 

pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah atau swasta, dengan atau tanpa pembayaran dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tata cara yang telah 

ditetapkan. 

2. Prinsip-Prinsip Pelayanan publik 

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip 

pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. 

Adapun prinsip pelayanan publik, yaitu: 

a. Kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan 

Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik; unit kerja 

atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan 
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Pasal  1 ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesa Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 
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sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya 

pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi  

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

f. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi 

dan informatika. 

h. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 
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i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 

ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, 

toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.
63

 

Selanjutnya untuk lebih mengoptimalisasikan dalam kinerja sebuah 

organisasi pelayanan publik  perlu juga beberapa indikator untuk 

mengukur kinerja birokrasi publik, adapun beberapa indikator yang 

biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, 

tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya 

dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep 

produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting 

Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas 

yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik 

itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja 

yang penting. 
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 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang 
Birokrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014), hlm. 86. 
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2. Kualitas layanan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi 

penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. 

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi 

publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan yang diterima dari organisasi publik. 

3. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 

dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 

responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan 

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

4. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik 

yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa 

saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. 

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang 

dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik 
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tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu 

merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep 

dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa 

besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan 

kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya 

bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi 

publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya 

harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki 

akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan 

sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
64

 

C. Teori Maqa>s}id al-‘A<mmah  

Ibnu ‘Āsyūr membedakan maqāṣid asy-syarīʻah menjadi maqāṣid 

asy- syarīʻah al-ʻāmah (yang bersifat umum), dan maqāṣid asy-syarīʻah al-

khāṣṣah bi- anwāʻ al-muʻāmalāt (khusus pada masing-masing kelompok 

hukum muamalat). Yang menjadi topik bahasan bab ini ialah yang 

pertama yaitu maqāṣid asy- syarīʻah al-ʻāmah. 

Menurut Ibnu ‘Āsyūr maqāṣid asy-syarīʻah al-ʻāmah ialah: 

المعا ني والحكم الملحو ظة للشا رع في جميح أ حوال التشر يح أو معظمها بحيث 

، فيد خل في هذا أوصا ف الشر يعة .ال تختص بنوع خا ص من أحكا م الشرىعة 

وغا يتها العا مة والمعا ني التي ال يخلو التشر يح عن مال حظتحا ويد خل في هذا 
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ئر أنواع األ حكام ، ولكنحا ملحو  أيضا معا ن من الحكم ليست ملحو ظة في سا

               65.ظت في أنواع كشير ة منحا

Maʻāniy dan ḥikam yang terlihat dikehendaki asy-Syāriʻ (Allah) 

dalam seluruh atau sebagian besar ahwal pembentukan syariat, tidak 

terbatas pada jenis hukum syariat tertentu saja; dengan demikian 

termasuk (pengertian) ini awṣāf syariat, tujuan umum syariat, dan 

maksud-maksud yang tidak pernah diabaikan dalam pembentukan hukum 

syariat, demikian pula dengan sejumlah nilai dari tujuan-tujuan yang 

tidak terlihat pada seluruh jenis dimaksud syariat tetapi pada jenis-jenis 

yang banyak dari hukum syariat. Pengertian tersebut  dapat dipahami 

sebagai berikut: 

1. maqāṣid asy-syarīʻah al-‘āmmah adalah maʻāniy dan ḥikam. yang 

dimaksud maʻāniy ialah nilai nilai dan prinsip-prinsip dasar, sedangkan 

hikām ialah maslahat yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum 

syariat.
66

 

2. maʻāniy dan ḥikam kemudian diklasifikasikannya menjadi awṣāf atau 

sifat-sifat khas yang mencerminkan keunggulan syariat Islam,
67

 tujuan 

umum, serta prinsip-prinsip dasar yang dimiliki syariat Islam. Dengan 

demikian Ibnu ‘Āsyūr tidak membatasi maqāṣid asy-syarīʻah pada jalb 

al-maṣāliḥ wa dar`al-mafāsid, tetapi menjadikannya sebagai salah satu 
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Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr, Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah cet. 2 (‘Ammān: 
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,(Medan: UIN Sumatera Utara, 2016). hlm. 48-73 
67Ibid,,.. hlm. 49. 
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dari sejumlah maqāṣid asy-syarīʻah yang lain yang terdiri atas awṣāf, 

tujuan umum, dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam sebagaimana 

dimaksud. Dikaitkan dengan klasifikasi yang telah disebutkan maqāṣid 

asy-syarīʻah al-ʻāmmah dapat dipetakan sebagai berikut: 

a. Awṣāf atau sifat khas syariat Islam, yaitu: sesuai fitrah, samāḥah, 

universalitas. 

b. Tujuan umum syariat Islam, yaitu: kemaslahatan, sadd aż-żarīʻah, 

stabilitas dan ketahanan sosial; 

c.  Prinsip-prinsip dasar syariat, yaitu: kesetaraan, substansialitas 

hukum, ḥurriyah, dan supremasi hukum.68 

d. suatu karakter, tujuan, dan prinsip dasar sebagaimana dimaksud 

menjadi maqāṣid ʻāmmah jika terdapat dalam seluruh atau 

sebagian besar hukum-hukum syariat. 

Ibnu ‘Asyur menjelaskan ada 10 hal yang bisa dikategorikan dalam 

Maqāṣid asy-syarīʻah al-ʻāmmah, yaitu: 

a) Sesuai fitrah 

b) Sama >h{ah 

c) Kemaslahatan 

d) Universalitas  

e) Keseteraan 

f) Substatansialitas hukum 

g) Saddaz|-Z|ari>’ah 
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h) Supremasi hukum 

i) Al-Hurriyah 

j) Stabilitas dan ketahanan sosial.69 

Dalam pembahasan ini difokuskan pada teori maqāṣid asy-syarīʻah 

al-ʻāmmah pada point ke tiga (3), yaitu kemaslahatan. 

1. Kemaslahatan  

Kemaslahatan menurut KKBI ialah kegunaan; kebaikan; 

manfaat; kepentingan, kata dasarnya maslahat yang berarti sesuatu 

yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; 

guna.
70

 Dalam Bahasa Arab maṣlaḥah, akar katanya ṣalaḥa/ṣaluḥa – 

yaṣluḥu - ṣalāh (baik, bagus), Lawan kata fasada – yafsudu – fasād 

atau rusak; aṣlaḥa – yuṣliḥu – iṣlāḥ memperbaiki, membaguskan, 

berbuat baik.
71

 Dalam al-Muʻjam al-Waṣīṭ ṣaluḥayaṣluḥu- ṣalāh/ṣulūh 

bermakna: tidak mengandung kerusakan, sesuatu yang bermanfaat 

dan memiliki kepantasan dikatakan hāżā yaṣluḥu lak (ini sesuai dan 

bermanfaat bagi Anda).
72

 Menurut Ibnu ‘Āsyūr, maṣlaḥah 

berdasarkan jenis kata berupa kata benda yang menerangkan tempat, 

bermakna sesuatu yang memiliki manfaat yang kuat; tempat 

                                                           
69Ibid,..hlm 73-112 
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PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 884. 
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berhimpun manfaat yang banyak.
73

 

Berdasarkan sudut pandang peristilahan, definisi maṣlaḥah 

menurut Ibnu ‘Āsyūr ialah: kata sifat untuk perbuatan yang 

menghasilkan kebaikan, selalu atau lebih sering mendatangkan 

manfaat untuk umum maupun perorangan.
74

 Frasa “selalu atau lebih 

sering” adalah bentuk penolakan Ibnu ‘Āsyūr terhadap asumsi bahwa 

suatu perbuatan yang bermanfaat selalu menyebabkan mafsadat di 

sisi lainnya, tetapi mafsadat dimaksud tidak seberapa dibandingkan 

dengan manfaat yang didapatkan. Asumsi semacam ini diperkirakan 

muncul dari kekurangcermatan interpretasi terhadap pernyataan 

‘Izzud-Dīn Abdus-Salām dan asy-Syāṭibiy tentang konsep maslahat 

dan mafsadat,
75

 seperti dipahami dari al-Judayʻ yang mana ia berkata, 

“Tidak asing lagi bahwa seluruh taklīf tidak sunyi dari kesulitan yang 

menjadi beban mukalaf dalam menunaikannya, akan tetapi kesulitan 

tersebut berada dalam batas kemampuan.”
76

 Lebih lanjut dan rinci 

Ibnu ‘Āsyūr memeringkatkan perbuatan mukalaf berdasarkan potensi 

maslahat mafsadatnya menjadi lima, sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang menghasilkan manfaat semata atau hanya 

menimbulkan mudarat. Tindakan bermanfaat yang tidak 

menimbulkan mudarat sama-sekali seperti: memanfaatkan 
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oksigen untuk bernafas, dan menghangatkan badan dengan panas 

matahari. Tindakan yang menimbulkan mudarat tanpa manfaat 

sama-sekali seperti tindakan membakar aset tanpa tujuan yang 

jelas. 

b. Perbuatan yang berpotensi menghasilkan manfaat atau 

menimbulkan mudarat tetapi salah satu lebih dominan daripada 

yang lain sehingga secara logis segera dikenali dan diidentifikasi 

sebagai maslahat atau mafsadat, seperti yang ditemukan pada 

sebagian besar syariat Islam. 

c. Perbuatan dengan manfaat dan mudarat yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain tetapi terdapat faktor lain yang 

mengeliminir mudarat dimaksud sehingga manfaat menjadi lebih 

dominan, atau sebaliknya menghasilkan manfaat serupa sehingga 

perbuatan tersebut dinilai mudaratnya lebih dominan. Salah satu 

contoh yang dikemukakan Ibnu ‘Āsyūr ialah minum khamar. 

Khamar dikenali memiliki mudarat nyata seperti merusak akal, 

menyebabkan permusuhan, dan menyianyiakan harta. Di lain sisi 

terdapat manfaat yang didapatkan darinya, seperti menghilangkan 

rasa takut. Hanya saja, ada berbagai cara untuk menghilangkan 

rasa takut, sementara dampak negatif yang ditimbulkan tidak 

dapat dibendung, alhasil perbuatan minum khamar dikategorikan 

sebagai mafsadat. 
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d. Perbuatan yang manfaat dan mudaratnya seimbang tetapi 

terdapat faktor eksternal yang menguatkan salah satu dari 

manfaat atau mudarat tersebut, seperti kewajiban yang 

dibebankan kepada orang yang sengaja merusak milik orang lain 

untuk menggantinya sesuai dengan nilai kerusakan yang 

ditimbulkan; mudarat berupa melepaskan hak miliki yang 

ditanggung oleh pelaku sebanding dengan manfaat yang 

didapatkan oleh pemilik harta yang dirusak, tetapi rasa keadilan 

dan pembelaan terhadap hak yang terzalimi menjadi sisi manfaat 

menjadi lebih kuat daripada mudarat yang ditimbulkan. 

e. Salah satu dari manfaat atau mudarat yang akan ditimbulkan baru 

dugaan tidak pasti, sementara yang lainnya terukur dan nyata. 

Misalnya meminang wanita pinangan orang lain sebagaimana 

dilarang oleh Rasulullah Saw. Mudarat berupa kebencian dan 

permusuhan yang dapat timbul di antara dua pihak yang 

meminang adalah ilat larangan tersebut, tetapi jika proses 

pinangan yang pertama belum sampai pada tahap persetujuan 

pihak wanita yang dipinang maka mudarat yang ditimbulkan bisa 

terjadi, bisa juga tidak sebab belum ada kesepakatan yang 

mengikat antara peminang pertama dengan pihak yang dipinang 

sehingga tidak cukup alasan untuk dinilai ia telah dirugikan. 

Sebaliknya bagi pihak wanita terpinang situasi ini justru 

menguntungkan dengan adanya pilihan dan pembanding serta 
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kesempatan untuk mendapatkan calon suami yang lebih baik. 

Dengan demikian larangan dalam hadis tersebut diinterpretasikan 

khusus untuk pinangan yang telah menghasilkan kesepakatan 

antara kedua belah pihak, dan pinangan pihak kedua tidak 

dikategorikan sebagai mafsadat.
77

 

Sumber-sumber syariat yang menjadi dalil maqāṣid asy-

syarīʻah menunjukkan secara keseluruhannya maupun secara 

parsial bahwa tujuan utama pembinaan syariat ialah memelihara 

tatanan alam dan kelanggengan maslahatnya dengan menjaga ke-

ṣalāḥ-an (kebaikan) unsur yang paling menentukan yaitu 

manusia. Dimensi ke-ṣalāḥ-an manusia meliputi kesalehan akal, 

amal, dan sumber daya yang dimilikinya.
78

 Kesalehan akal 

meliputi akidah yang lurus dan pola pikir yang terarah, kesalehan 

amal meliputi amal batin dan amal lahiriah.
79

 

Setiap poin maqāṣid asy-syarīʻah adalah maslahat, tetapi 

tidak setiap maslahat menjadi maqāṣid asy-syarīʻah, tidak sedikit 

maslahat yang dibatalkan oleh syariat demi maslahat yang lebih 

besar atau karena upaya perwujudan maslahat tersebut 

menimbulkan mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. 

Selain itu dalam satu waktu tertentu sejumlah maslahat yang 
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Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr, Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah cet. 2 (‘Ammān: 

Dār an-Nafā `is, 1421H/2001M),h. 283-287.  dikutip dalam Tesis Maqāṣid Asy-Syarīʻah Menurut 
Muhammad At-Ṭāhir Bin ʻāsyūr, ditulis oleh Indra, hlm. 81. 
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,(Medan: UIN Sumatera Utara, 2016),  hlm. 81. 
79Ibid.., hlm. 81. 
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kontradiktif dapat menimbulkan konflik kepentingan; mukalaf 

dihadapkan pada pilihan merealisasikan salah satu dan 

mengabaikan yang lain. Oleh karenanya diperlukan acuan yang 

jelas agar pilihan dimaksud tidak menimbulkan mudarat dan 

tidak keluar dari maqāṣid asy-syarīʻah. Untuk itu maslahat 

diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang agar dapt 

menjadi pedoman penetapan skala perioritas dari maqāṣid yang 

ada. Ibnu ‘Āsyūr melakukannya berdasarkan tiga tinjauan: 

berdasarkan urgensinya dalam mewujudkan kemasalahtan, 

berdasarkan luas cakupan suatu masalahat, dan berdasarkan 

tingkat akurasinya. 

a) Maslahat Berdasarkan Urgensinya 

Berdasarkan urgensi atau kuat-lemahnya peranan 

suatu maslahat dalam mewujudkan kemaslahatan umum, 

maslahat dikategorikan menjadi tiga tingkat: ḍarūriyat, 

ḥājiyāt, dan taḥsīniyat. 

1) Maslahat Ḍarūriyāt 

Ḍarūriyāt secara kebahasaan berarti bersifat 

ḍarūrah, isim masdar dari fiil iḍṭarra-yaḍṭarru-iḍṭirār; 

makna ḍarūrah ialah kebutuhan yang mendesak; baiʻ 

muḍṭarr artinya jual beli terpaksa, baik karena ancaman 

maupun karena keadaan seperti untuk melunasi 
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hutang.
80

 Secara peristilahan ḍarūriyāt ialah 

kemaslahatan yang menjadi kebutuhan dasar individu 

maupun kolektif umat yang ketiadaannya menimbulkan 

kerusakan bahkan kehancuran sistem dan tatanan 

kehidupan di mana sikap, perilaku, dan cara hidup 

manusia tidak seperti yang dikehendaki Allah, tetapi 

lebih menyerupai binatang, oleh karenanya harus 

dilindungi dan pelanggaran terhadap maslahat ini 

diancam dengan sanksi hudud atau kisas. Menurut Ibnu 

‘Āsyūr, mengutip al-Gazāliy, maslahat darūriyāt 

mencakup: agama, nyawa, akal, harta, dan nasab, 

berbeda dengan al-Qarāfiy yang menempatkan 

kehormatan (al-‘īrḍ) sebagai bagian dari darūriyāt bukan 

nasab.
81

 

Maslahat ḍarūriāt menuru Ibnu ‘Āsyūr meliputi: 

(1) Perlindungan terhadap keyakinan dan praktek 

beragama setiap individu dari keyakinan dan praktek 

amaliah yang menyimpang, dan menjaga religiositas 

umat secara kontiniu melalui penegakan syiar-syiar 

Islam dan pemberdayaan institusi penyiaran Islam. (2) 
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Perlindungan untuk setiap individu yang dijamin hak 

hidupnya dari segala sesuatu yang mengancam hidup 

dan keselamatannya. (3) Perlindungan bagi akal dan 

daya pikir setiap individu dari segala sesuatu yang 

merusak dan mengganggu kemampuan berpikir secara 

normal dan wajar. (4) Perlindungan hak milik dan harta 

kekayaan individu dan umat dari kemusnahan dan alih 

tangan oleh pihak lain tanpa kompensasi yang sepadan. 

(5) Melindungi kontinuitas eksistensi spesies manusia 

di muka bumi.
82

 

Ibnu ‘Āsyūr, sebagaimana halnya Asy-Syāṭibiy, 

berpendapat bahwa syariat Islam melindungi kelima 

maslahat ḍarūriyāt melalui dua pendekatan, pertama: 

mengukuhkan unsur-unsur pokoknya; kedua: mencegah 

dan mengentaskan segala sesuatu yang mengancam 

eksistensinya.
83

 Hanya saja Ibnu ‘Āsyūr memberikan 

penekanan terhadap masalahat kolektif umat sebagai 

tujuan utama, dan bahwa perlindungan terhadap 
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Nasab menurut Ibnu ‘Āsyūr memiliki dua pengertian, pertama: nasab dalam artian 
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maslahat individu tidak lepas dari tujuan utama 

tersebut karena umat sebagai suatu kesatuan terdiri 

atas unsur individu-individu dengan kekhasan dan 

peran masing-masing.
84

 

2) Maslahat Ḥājiyāt 

Secara kebahasaan maslahat ḥājiyāt ialah maslahat 

yang bersifat ḥājah. Ḥājah (bahasa Arab) berasal dari 

kata kerja ḥāja, iḥtāja, dan iḥwāja yang berarti faqr 

(sangat butuh).
85

 Dengan demikian maslahat ḥājiyāt 

adalah maslahat yang sangat dibutuhkan. Sedangkan 

secara peristilahan ḥājiyāt menurut Ibnu ‘Āsyūr ialah 

segala sesuatu yang dibutuhkan agar tata kehidupan 

berjalan dengan baik dan teratur, jika tidak terpenuhi 

akan menyebabkan kekisruhan tetapi tidak seburuk 

resiko yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya 

maslahat ḍarūriyāt. Menurut Ibnu ‘Āsyūr maslahat 

ḥājiyāt secara umum tersebar pada tiga bentuk aturan 

syariat: (1) muamalat; (2) maslahat pelengkap ḍarūriyāt, 

seperti: perlindungan terhadap kehormatan sebagai 

penyempurna perlindungan terhadap maslahat 

berketurunan, perlindungan terhadap silsilah keturunan 

serta; (3) hal-hal yang sejenis ḍarūriyāt tetapi dampak 
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dari ketidakadaannya tidak sefatal ketiadaan maslahat 

ḍarūriyāt seperti sebagian ketentuan yang mengatur 

pernikahan, semisal wali sebagai syarat sah nikah, dan 

walimah; dan sebagian ketentuan dalam jual beli seperti 

larangan menerima riba. Meskipun maslahat ḥājiyāt 

tidak seurgen ḍarūriyāt, tetapi perlakuan syariat 

terhadap keduanya tidak jauh berbeda, tercermin dari 

penetapan sanksi had pada pelanggaran maslahat ḥājiyāt 

tertentu seperti had qażaf, minum khamar dalam jumlah 

yang tidak memabukkan, atau sanksi takzir untuk kasus-

kasus yang lebih ringan.
86

 

3) Maslahat Taḥsīniyāt 

Maslahat taḥsīniyāt menurut Ibnu ‘Āsyūr ialah 

maslahat penyempurna yang mengantarkan entitas Islam 

kepada pencapaian pengakuan terhadap tingkat 

peradaban dan budaya yang lebih baik daripada entitas 

lain sehingga menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk 

memeluk Islam atau membangun relasi dengan entitas 

Islam. Kebiasaan yang secara umum dipandang terpuji, 

baik yang berlaku secara universal maupun pada 

komunitas tertentu, merupakan unsur utama maslahat 
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taḥsīniyāt, dan sadd aż-żarīʻah adalah unsur lainnya.
87

 

Pengklasifikasian maslahat ḍarūriyāt, ḥajiyāt, 

dan taḥsīniyāt setidaknya memliki dua manfaat: 

Pertama, sebagai acuan tarjih ketika harus 

memilih di antara sejumlah maslahat yang karena alasan 

tertentu tidak semuanya dapat diwujudkan. Ḍarūriyāt 

lebih diutamakan daripada ḥājiyāt dan taḥsīniyāt, dan 

ḥājiyāt lebih diutamakan daripada taḥsīniyāt.88
 

Kedua, menjadi perangkat identifikasi substansi 

berbagai kemaslahatan yang hendak diwujudkan 

syariat melalaui hukum-hukum yang telah ditetapkan. 

Substansi-substansi yang ditemukan selanjutnya 

dijadikan landasan hukum legalisasi sesuatu yang tidak 

pernah terjadi pada periode tasyrīʻ dan tidak ada pula 

hal semisal yang telah ditetapkan hukumnya 

berdasarkan nas untuk dijadikan rujukan kias. Dengan 

demikian legalitas syariat untuk hal baru dimaksud 

ditetapkan atas dasar adanya kemaslahatan yang 

meskipun tidak dinyatakan secara langsung oleh nas-

nas Alquran maupun Hadis, tetapi sesuai dengan 

maslahat yang diinginkan syariat. Maslahat seperti 
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inilah yang disebut maṣlaḥah mursalah. Dikatakan 

mursalah karena syariat tidak mengomentarinya, tidak 

ada nas yang melegalkan melalui ketetapan hukum 

bagi tindakan yang menghasilkan maslahat tersebut, 

dan tidak pula ada yang menafikan atau 

mengerdilkannya dengan melarang tindakan yang 

menghasilkan maslahat dimaksud. Menurut Ibnu 

‘Āsyūr, maṣlaḥah mursalah telah menjadi sumber 

hukum ijtihadi semenjak periode sahabat; ijmak-ijmak 

sahabat lebih banyak dibangun di atas fondasi 

maṣlahah ini daripada nas, misalnya: ijmak sahabat 

untuk mengodifikasi Alquran pada masa Abu Bakar 

R.a, persetujuan mereka terhadap penambahan sanksi 

minum khamar menjadi delapan puluh kali cambukan 

pada masa Umar Bin al-Khaṭṭāb, penataan 

administrasi keuangan negara, kodifikasi Hadis Nabi 

Saw, dan lain sebagainya, sehingga ijmak dipandang 

sebagai sumber hukum tersendiri dari Alquran dan 

Sunnah. Oleh karena itu Ibnu Āsyūr, sebagaimana 

mazhab Maliki,
89

 berpandangan bahwa maṣlaḥah 

mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam, 

bahkan ia menempatkan maṣlaḥah mursalah lebih 
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tinggi daripada kias. 

Ibnu ‘Āsyūr mengemukakan tiga perbandingan 

sebagai argumentasi, yaitu: (1) rumusan maslahat 

dirumuskan melalui upaya penelitian yang 

komprehensif terhadap syariat sehingga menghasilkan 

kesimpulan qaṭʻiy atau mendekati qaṭʻiy; sementara itu 

ada berbagai kemungkinan terkait keabsahan dalil dari 

hukum perkara yang menjadi rujukan kias. (2) 

eksistensi maslahat hadir secara mandiri tidak 

dipengaruhi oleh kebutuhan menyamakan far’ dengan 

aṣl sebagaimana halnya ilat hukum pada kias; (3) 

maslahat mudah dikenali, meskipun antara satu 

masalahat dengan yang lainnya memiliki tingkat 

kejelasan yang berbeda. Karena sifat mudah dikenali 

ini, identifikasi suatu maslahat tidak memerlukan 

proses istinbat yang rumit seperti yang terdapat pada 

ilat hukum kias dengan masālik al-ʻillah-nya.
90

 

b) Klasifikasi Maslahat Berdasarkan Cakupannya 

Ditinjau dari cakupannya, Ibnu ‘Āsyūr membedakan 

maslahat menjadi kulliyah, dan juzìyyah khāṣṣah. Maslahat 

kulliyah mencakup kepentingan seluruh atau mayoritas umat 

Islam atau seluruh kaum muslim pada wilayah tertentu. 
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Maslahat kulliyah yang mencakup keseluruhan umat seperti: 

eksistensi Islam dan umat Islam itu sendiri, kesatuan umat, 

eksistensi dan stabilitas dua kota suci, autentisitas Alquran 

dan menjaga Sunnah Rasulullah Saw dari infiltrasi hadis-

hadis mauḍūʻ. Maslahat kulliyah mayoritas umat Islam atau 

kaum muslim yang berada di wilayah tertentu ialah 

maslahat-maslahat yang menjadi kebutuhan khusus kaum 

muslim pada wilayah tertentu berdasarkan kekhususan 

persoalan yang dihadapi, seperti hukum peradilan yang 

mengatur penyelesaian masalah-masalah lokal kontemporer, 

perjanjian dengan negara tentangga menyangkut stabilitas 

dan keamanan kawasan, penguasaan dan kedaulatan maritim, 

pungutan bea dan cukai yang dikenakan kepada pelaku bisnis 

asing, dan lain sebagainya. Sedangkan maslahat juzìyyah 

khāṣṣah ialah maslahat yang menyangkut kepentingan 

individu-individu atau sejumlah kecil individu saja, semisal 

aturan hukum yang melindungi hak kepemilikan individual 

dan berbagai bentuk pemindahan hak milik seperti melalui 

transaksi jual beli, hibah dan sebagainya.
91

 Serupa dengan ini 

al-Gazāli sebelumnya mengategorikannya menjadi maslahat 

umum yang mencakup seluruh individu umat, maslahat 
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mayoritas, dan maslahat individu tertentu.
92

 

Pemahaman tentang kategori maslahat dari sudut 

pandang cakupannya ini menjadi salah satu alat bantu 

menentukan skala prioritas tarjih maslahat ketika terjadi 

kontradiksi antara dua maslahat atau lebih, di mana maslahat 

kulliyah harus diperioritaskan daripada maslahat juzìyyah. 

Oleh karena itu identifikasi suatu maslahat juz̀iyyah harus 

dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena penelitian 

intensif dengan pendekatan futuristik dapat saja memberikan 

kesimpulan bahwa maslahat dimaksud ternyata bersifat 

kulliyyah; hal ini cukup logis karena masing-masing atau 

sekelompok individu adalah bagian dari kesatuan umat, 

perlindungan terhadap maslahat masing-masing bagian pada 

hakikatnya adalah perlindungan terhadap maslahat kesatuan 

tersebut. 

c) Kategorisasi masalahat berdasarkan akurasi  

 Berdasarkan akurasinya, Ibnu ‘Āsyūr membedakan 

maslahat menjadi tiga: maslahat qaṭʻiyyah, ẓanniyyah, dan 

wahmiyyah. Maslahat qaṭʻiyyah ialah yang bersumber dari 

nas yang menyatakannya secara gamblang sehingga tidak 

memunculkan interpretasi lain. Maslahat ẓanniyyah ialah 

maslahat yang tidak direkomendasikan nas tetapi secara 
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logis ia menjadi kemestian yang tidak bertentangan dengan 

nas-nas maupun dalil lainnya. Sedangkan maslahat 

wahmiyyah ialah perihal yang diasumsikan sebagai 

maslahat tetapi penelitian yang lebih seksama 

menunjukkan kesimpulan sebaliknya, mudarat atau 

menimbulkan mudarat dari manfaat yang dihasilkannya. Ini 

bisa terjadi ketika mudarat yang terkandung tersembunyi 

tidak mudah diamati, atau tersamarkan oleh manfaat yang 

jika diteliti secara saksama tidak sebanding dengan 

mudarat yang ditimbulkan.
93

 

Klasifikasi qaṭʻiy, ẓanniy, dan wahmiy diperlukan untuk 

meminimalisir jika tidak dapat mengeliminir kekeliruan 

identifikasi maslahat, agar tidak terjadi pengabaian 

terhadap maslahat yang qaṭʻiy atau penetapan hukum 

berdasarkan waham. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 

A. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

1. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

      Kantor perwakilan Ombudsman Nasional di daerah, Mengingat 

kondisi geografis wilayah Indonesia maka Ombusman Nasional dapat 

mendirikan Perwakilan Ombudsman di wilayah tertentu demi 

memperlancar tugas Ombudsman sendiri, seperti yang tertuang dalam 

pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, menyebutkan 

bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ombudsman dapat 

membentuk Perwakilan Ombudsman di Provinsi atau Kabupaten/kota. 

Pembentukan Perwakilan Ombudsman bertujuan memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari 

Ombudsma dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengawasan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik 

yang baik. 

Ombudsman Perwakilan Lampung adalah lembaga negara yang 

menpunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara maupun pemerintah, 

serta bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman Perwakilan 

Provinsi Lampung satu-satunya Ombudsman Perwakilan yang ada di 
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Provinsi Lampung yang menangani dan mengawasi pelayanan publik 

yang ada di seluruh daerah Provinsi Lampung dan kantornya semdiri 

terletak di Kota Bandar Lampung.  

       Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

dibentuk pada bulan Oktober 2012 yang beralamat Jl. Way Semangka no. 

16A, Pahoman, Bandar Lampung. Sebelumnya Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan provinsi Lampung belum memiliki kepala 

perwakilan, baru hanya terekrut 2 asisten, karena kepala perwakilan yang 

ada belum memenuhi kualifikasi dan barulah di bulan maret 2013 

Ombudsman lampung mempunyai kepala perwakilan yaitu Bapak Drs. H. 

Zuhelmi, S.H. M.M. Dibentuknya lembaga Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Lampung ditetapkan melalui Undang-Undang 37 

tahun 2008. 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

memiliki kepala perwakilan yang bernama Nur Rakhman Yusuf, S.Sos, 

dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung dibantu oleh asisten Ombudsman, 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 12 asisten, 2 satpam 

dan  1 pramubakti. Adapun struktur organisasi Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dapat di uraikan di dalam tabel 

berikut:  
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  Tabel 3.1 Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung 

No Nama Jabatan 

1 Nur Rakhman Yusuf 

 
Ketua Lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi 

Lampung/ merangkap 

Anggota 

 
2 Ahmad Saleh David Faranto, 

S.H.,M.H 

Wakil ketua Lembaga 

Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung 

 
3 Eko Subowo, S.E Sekretariat 

4 - Alfero Setiawan, S.H., 

M.H  

- Atika Mutiara 

Oktakevina, S.IP 

- Dodik Hermanto, S.H., 

M.H 

- Upi Fitriyani, S.P 

Asisten Ombudsman bagian 

klarifikasi monitoring 

pemeriksaan/Investigasi 

5 - Hidayat Pratama, S.H 

- Muhammad Burhan, S.Pd 

- Shintya Gugah Asih 

Theffidy, S.Sos 

Asisten Ombudsman bagian 

Sosialisasi /Penyuluhan 

 

6 - Alfero Setiawan, S.H., 

M.H  

- Hardian Ruswan, S.IP 

- Tegar Adiwijaya, S.Sos 

Asisten Ombudsman bagian  

Pencegahan 

 

7 Tri Sutrisno Pramubakti 
8 - Agus Firmansyah 

- Adi Sunardi 

Petugas Keamanan 

 
 

2. Visi, Misi dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

memiliki visi dan misi yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan 
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pelayanan publik. Visi dan misi Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung, yaitu : 

Visi :  

mewujudkan pelayanan publik prima yang menyejahterakan dan 

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Misi : 

a. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan 

rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan 

pelayanan publik.  

b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif 

dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

c. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum 

masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, 

kebenaran serta keadilan. 

d. Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang 

berintegritas berbasis teknologi informasi. 

Sedangkan tujuan dari Ombusman Republik Indonesia Perwakilan 

Lampung, antara lain :
94

 

1) Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera 

                                                           
94

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia. 
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2) Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif 

dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

3) Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang  agar setiap 

warga negara da penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan 

kesejahteraan yang semakin baik; 

4) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk 

pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, 

diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; 

5) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum 

masyarakat,dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta 

keadilan. 

3.  Tugas pokok, Fungsi  dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung  

Tugas pokok dan fungsi dan wewenang Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik di atur dalam Undang-Undang Nomor 

37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Psal 7. Terkait 

dengan tugas, Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

a. Menerima laporan atas dugaan maldministrasi dalam penyelenggaraa 

pelayanan publik; 

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 
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c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman; 

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 

perseorangan; 

f. Membangun jaringan kerja; 

g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
95

 

Adapun dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Ombudsman 

Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai kewenangan, yaitu: 

1) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, 

terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang 

disampaikan kepada Ombudsman; 

2) Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada 

pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu 

laporan; 

3) Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 

diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari 

instansi terlapor; 

                                                           
95

 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 7. 
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4) Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain 

yang terkait dengan laporan; 

5) Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan 

para pihak; 

6) Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 

rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada 

pihak yang dirugikan; 

7) Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, 

dan rekomendasi.
96

 

Selain wewenang sebgaimana dimaksud di atas, adapun wewenang lain 

yang dijalankan Ombudsman, antara lain:
97

 

a) Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan 

Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan 

organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 

b) Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah 

agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan 

lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung berfungsi mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun daerah 

                                                           
96

 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia. 
97

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia 
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termsuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta 

atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

tertentu yang ada di Provinsi Lampung.
98

 

B. Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Lampung 

1. Mekanisme Pelaksanaan  Penerimaan dan Penyelesaian Laporan 

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 

a) Cara penerimaan laporan  

Setiap warga negara dan penduduk yang tinggal di wilayah negara 

Indonesia berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman sepanjang 

mengenai tindakan pelayanan umum atau penyimpangan lain yang 

mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan umum yang diterima 

masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat menyampaikan laporan 

kepada Ombudsman melalui cara, yaitu dengan cara datang langsung, 

media, surat, email dan telpon.
99

 

b) Meneliti persyaratan administrasi laporan  

Tidak semua laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti 

ombudsman. Secara umum ada dua hal peryaratan yang harus terpenuhi 

                                                           
98

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia. 
99

Sunaryati Hartono dkk, Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia, (Jakarta, 

Komisi Ombudsman Nasional, 2003), hlm.11. Lihat juga Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ombudsman 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang  Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan 

Penyelesaian Laporan.  
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yaitu Persyaratan yang sifatnya formil dan persyaratan yang sifatnya 

materil.  

  Adapun syarat yang sifatnya formil, yaitu: 

1. Nama lengkap, tempat dan taggal lahir, status perkawinan, 

pekerjaan, dan alamat lengkap pelapor serta dilengkapi dengan 

fotokopi identitas; 

2. Surat kuasa, dalam hal penyampaian laporan dikuasakan kepada 

pihak lain; 

3. Memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang 

dilaporkan secara rinci; 

4. Sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak 

terlapor atau atasannya tetapi laporan tersebut tidak mendapat 

penyelesaian sebagaimana mestinya; dan 

5. Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan belum telat  2 

(dua) tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan yang 

bersangkutan terjadi.
100

 

Sedangkan syarat yang sifatnya materil yaitu: 

1) Substansi laporan tidak sedang dan telah menjadi objek 

pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut 

tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di 

pengadilan; 

                                                           
100

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 

Tentang  Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. 
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2) Laporan tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi 

yang dilaporkan dan menurut Ombudsman, proses proses 

penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut; 

3) Pelapor belum memperoleh penyelesaian dari instansi yang 

dilaporkan; 

4) Substansi yang dilaporkan sesuai dengan ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman; dan 

5) Substansi yang dilaporkan sedang dan/atau telah 

ditindaklanjuti oleh Ombudsman.
101

  

c) Menyusun resume laporan  

Biasanya ketika sesorang pelapor menyampaikan keluhannya, ia 

memiliki ekspektasi atau harapan yag cukup besar kepada 

Ombudsman untuk dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang 

sedang dihadapi. Hal ini menjadikan laporan yang semestinya dapat 

ditulis secara sederhana menjadi bertele-tele, atau bahkan 

kadangkala menyimpang jauh dari inti permasalahan yang 

dilaporkan, atau lebih banyak menguraikan hal-hal yang 

menyangkut masalah teknis yustisal yang menjadi kewenangan 

Hakim di lembaga Peradilan. Karena itu diperlukan resume kasus 

untuk membantu anggota Ombudsman, Asisten dan Petugas 

Administrasi memahami inti permasalahan secara cepat. 

Penyusunan resume kasus dilakukan oleh Asisten Ombudsman yang 

                                                           
101

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 

Tentang  Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. 
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menangani laporan dan/atau menerima Pelapor pada saat 

menyampaikan laporannya secara lisan.
102

 

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun 

ringkasan hasil adalah sebagai berikut: 

1. Data lengkap mengenai Pelapor, harus dapat dipastikan dengan 

jelas hal-hal tentang nama, alamat, copy bukti diri, dan 

sebagainya. 

2. Uraian laporan tidak terlalu panjang dan kongkrit baik 

mengenai fakta, waktu, tempat dan masalah, termasuk 

jabatandan nama pejabat yang dikeluhkan karena telah 

melakukan tindakan maladministrasi. 

3. Dasar hukum mengenai tindakan yang dilakukan, sehingga 

dapat dipastikan tindakan yang dikeluhkan merupakan 

tindakan maladministrasi  dan karena itu termasuk dalam 

lingkup kewenangan Ombudsman. 

4. Apakah perbuatan dimaksud telah dikeluhkan secara resmi 

kepada pejabat yang bersangkutan, bagaimana responnya dan 

apa hasil yang dicapai. 

d) Klasifikasi Laporan 

Untuk mengetahui apakah permasalahan yang dilaporkan 

masyarakat memenuhi kriteria kompetensi Ombudsman atau tidak, 

maka dapat dilihat substansi permasalahan yang menjadi 

                                                           
102

 Sunaryati Hartono dkk, Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia,,...hlm. 16. 
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kewenangan Ombudsman. Adapun substansi permasalahan yang 

menjadi kompetensi Ombudsman dapat diklasifikasi  sebagai 

berikut: 

1) Penundaan berlarut 

2) Tidak menangani 

3) Persekongkolan 

4) Pemalsuan 

5) Diluar kompetensi 

6) Tidak kompeten 

7) Penyalahgunaan wewenang 

8) Bertindak sewenang-wenang 

9) Permintaan Imbalan uang/korupsi 

10) Kolusi dan nepotisme 

11) Penyimpangan prosedur 

12) Melalaikan kewajiban 

13) Bertindak tidak layak/tidak patut 

14) Penggelapan barang bukti 

15) Penguasaan tanpa hak 

16) Bertindak tidak adil 

17) Intervensi 

18) Nyata-nyata berpihak 

19) Pelanggaran undang-undang 
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20) Perbuatan melawan hukum.
103

 

e) Pemeriksaan tidak dilanjutkan 

   Apabila dalam hal resume kasus diketahui hal-hal tersebut 

di bawah ini, maka Ombudsman tidak dapat menindaklanjuti 

pemeriksaan laporan yang disampaikan masyarakat 

kepadanya,yaitu:
104

 

1. Masalah yang dilaporkan merupakan kebijakan umum 

pemerintah termasuk kebijakan untuk memelihara ketertiban 

dan keamanan, atau kebijakan umum di instansi pemerintah 

yang bersangkutan, misalnya kebijakan kenaikan tarif. 

2. Perilaku dan keputusan pejabat yang dilaporkan ternyata 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan hukum administrasi dan/atau pada saat yang 

sama masalah tersebut masih dalam proses pemeriksaan 

administratif. 

4. Masalah yang dilaporkan substansinya sedang diperiksa di 

pengadilan, atau masih terbuka kemungkinan untuk 

mengadakan pemeriksaan banding dan kasasi di pengadilan 

yang lebih tinggi. 

                                                           
103Ibid., hlm. 17-21. 
104

 Ibid.., hlm.22. 
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5. Terhadap masalah yang dilaporkan tercapai kesepakatan antara 

perlapor dan terlapor baik karena prakarsa kedua belah pihak 

atau karena mediasi Ombudsman. 

6. Pelapor meninggal dunia atau pelapor mencabut laporannya, 

terkecuali untuk tindakan maladministrasi yang mengandung 

dimensi pelanggaran pidana. 

f) Permintaan klarifikasi 

Permintaan klasifikasi merupakan salah satu tindaklanjut yang 

dapat dilakukan oleh Ombudsman. Dalam kasus yang tidak terlalu 

rumit permintaan klasifikasi kepada terlapor atau atasan terlapor 

dapat dilakukan berdasarkan investigasi di belakang meja.  

1) Klarifikasi di lapangan ( klarifikasi langsung) 

Disebut klarifikasi langsung karena proses penggalian 

data dan permintaan penjelasan dilakukan secara langsung 

dengan bertatapan muka. 

2) Klarifikasi melalui surat resmi (klarifikasi tidak langsung) 

Permintaan klarifikasi melalui surat resmi (klarifikasi 

langsung) ada dua jenis, sebagai berikut: 

1) Mendasarkan hasil investigasi dokumen (dibelakang meja)  

2) Mendasarkan hasil temuan lapangan 

3) Menyusun permintaan klarifikasi 

a. Draft surat permintaan klarifikasi 
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Klarifikasi pada intinya adalah langkah-langkah untuk 

membuat suatu laporan menjadi lebih jelas duduk 

persoalannya, sehingga pokok masalah yang dilaporkan 

lebih mudah dimengerti bukan saja oleh pelapor tetapi juga 

oleh pihak lain termasuk pelapor sendiri. Dengan demikian, 

klarifikasi yang diberikan oleh terlapor sangat diperlukan 

oleh Ombudsman dalam upaya melakukan analisa secara 

mendalam, menyeluruh dan objektif.
105

 

b. Permintaan klarifikasi sekaligus rekomendasi 

Ombudsman bisa memiliki kepekaan untuk 

mendesain permintaan klarifikasi yang sekaligus berisi 

rekomendasi Ombudsman tentang permasalahan yang 

diadukan. Hal ini bisa dilakukan dengan syarat bahwa 

laporan yang disampaikan cukup jelas, objektif dan 

kronologis, serta dokumen pendukung yang dilampirkan 

juga cukup valid dan dapat dipertanggung jawabkan, 

sedangkan pada saat sama kondisi pelapor memang 

membutuhkan penyelesaian atas permasalahan tersebut 

secara patut, misalkan kondisi pelapor sudah cukup renta, 

sakit-sakitan, atau pelapor yang akan segera dieksekusi 

atas penetapan eksekusi yang janggal/sarat KKN, dan 

sebagainya. Permintaan klarifikasi yang sekaligus berisi 

                                                           
105Ibid., hlm. 24-26. 
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rekomendasi biasanya diformulasikan dengan kalimat, 

misalnya “...apabila kiranya dapat dilakukan hal-hal 

sebagai berikut...”.
106

  

g) Investigasi 

Investigasi merupakan salah satu kewenangan Ombudsman 

dalam rangka menindaklanjuti kasus-kasus dugaan maladministrasi 

baik yang dilaporkan masyarakat maupun atas inisiatif sendiri (own 

motion investigation). Bagi Ombudsman investigasi diperlukan 

guna memperoleh informasi yang lebih lengkap, tajam, seimbang 

dan objektif yang akan dijadikan bahan untuk merumuskan tindakan 

seperti apa yang akan dijadikan bahan untuk merumuskan tindakan 

seperti apa yang dapat dilakukan selanjutnya, apakah meminta 

klarifikasi terlebih dahulu atau sudah segera dapat memberikan 

rekomendasi tertentu.
107

 

h) Mediasi  

Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan kasus dengan cara 

memanggil pelapor dan terlapor untuk bersama-sama membahas apa 

yang menjadi persoalan dalam laporan. Mediasi dilakukan setelah 

dalam tahap klarifikasi dan ataupun investigasi telah terbukti 

adanya praktik-praktik maladministrasi. Setelah dilakukan mediasi 

akan diperoleh kesepakatan dari pihak pelapor dan terlapor tanpa 
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 Ibid., hlm. 27. 
107

 Ibid., hlm. 29. 
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ada satu pihak yang dirugikan kemudian kasus tersebut tidak 

dilanjutkan karena telah dianggap selesai oleh kedua belah pihak. 

i) Menyusun laporan investigasi 

Tujuan dari penyusunan laporan investigasi ini adalah untuk 

membuat penilaian sementara tentang kasus yang sedang 

diinvestigasi, sehingga dapat menjadi bahan penting bagi 

pengambilan keputusan tentang kelanjutan arah investigasi yang 

akan dilakukan.
108

 

j) Rekomendasi 

Rekomendasi Ombudsman adalah lebih dari sekedar saran atau 

nasihat biasa kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara 

tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan 

yang dikeluhkan msyarakat, baik itu yang sifatnya kasus perkasus 

maupun yang sifatnya sistemik. Rekomendasi Ombudsman paling 

sedikit memuat: 

1. Uraian tentang laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; 

2. Uraian tentang hasil pemeriksaan; 

3. Bentuk maladministrasi yang terjadi;dan 

4. Kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang 

perlu dilaksanakan terlapor, atasan terlapor  dan/atau pihak 

terkait.
109
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k) Monitoring 

Ada beberapa proses monitoring yang dapat dilakukan oleh 

Ombudsman untuk meningkatkan efektivitas rekomendasi. 

Ombudsman tidak boleh semata-mata berharap pada politicall will 

pemerintah dan penyelenggara negara untuk menindak lanjuti 

rekomendasi Ombudsman, tanpa melakukan beberapa strategi. Oleh 

karena itu perlu diperhatikan beberapa proses monitoring 

penyelesaian laporan Ombudsman yang meliputi:   

1) Monitoring pelaksanaan rekomendasi 

2) Monitoring pelaksanaan kesepakatan mediasi; dan/atau  

3) Konsiliasi.
110

 

C. Data penanganan laporan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung 

Ombudsman perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2017  telah 

menerima laporan atau pengaduan masyarakat sebanyak 214 laporan. Adapun 

data penyelesaian laporan Ombudsman yaitu: 

Tabel 3.2. Data Penyelesaian Laporan Ombudsman Republik Indonesia  

                    Perwakilan Provinsi Lampung 

Penyelesaian Laporan 

No  Aspek  Jumlah 

1 Proses 42 laporan : 20% 

2 Selesai 172 laporan: 80 % 

       Sumber data: Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung
111
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Tentang  Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. 
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Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa penyelesaian laporan yang dilakukan 

oleh Ombudsman, dimana Ombudsman telah menyelesaikan Laporan 

Masyarakat sebanyak 80%, dan yang sedang di proses sebanyak 20%.  

Dari 214 laporan masyarakat, masyarakat dapat menyampaikan 

laporannya kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Lampung dengan cara datang langsung , telepon, media, surat dan email.  

Tabel 3.3. Data Laporan Berdasarkan Cara penyampaian 

Cara Penyampaian 

No Aspek  Jumlah 

1 Telepon 8 % 

2 Surat 32% 

3 Datang langsung 45% 

4 Media 1% 

5 Investigasi inisiatif 11% 

6 Email 2% 
     Sumber data: Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

112 

Dari tabel 3.3 dapat dilihat dalam cara penyampaian yang dilakukan oleh 

masyarakat, masyarakat lebih memilih datang langsung ke Ombudsman dari 

pada melalui alat komunikasi yang di berikan oleh Ombudsman sendiri. Ini 

dikarenakan masyarakat ingin langsung berkonsultasi kepada Ombudsman 

terkait penyelenggara pelayanan publik yang belum sesuai dengan yang 

mereka terima.  

Adapun dalam laporan masyarakat juga dapat diklasifikasikan 

berdasarkan klasifikasi pelapor, asal daerah terlapor, asal instansi terlapor, 

dan jenis maladminitrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman sebagai 

berikut: 
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1. Klasifikasi pelapor 

Tabel 3.4. Laporan Berdasarkan Klasifikasi Pelapor  

Klasifikasi Pelapor 

No Aspek Jumlah 

1 Kelompok masyarakat 3% 

2 Kuasa hukum 3% 

3 Inisiatif investigasi 7% 

4 Keluarga korban 9% 

5 Perorangan/korban langsung 76% 
        Sumber data: Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

113
 

 Dari tabel 3.4 bahwa laporan berdasarkan klasifikasi pelapor yang 

mendominasi adalah perorangan/korban langsung yaitu sebanyak 76%. 

Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum memperoleh pelayanan 

publik dengan baik, akan tetapi telah berperan aktif dalam pengawasan 

pelayanan publik dengan melaporkan dugaan maladministrasi kepada 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. 

2. Daerah Pelapor 

Berdasarkan daerah terlapor di tahun 2017, masyarakat Provinsi 

Lampung yang melapor kepada Ombudsman berasal dari daerah  

Bandar Lampung, Lampung selatan, Lampung timur, Lampung 

utara, Pesawaran.  
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       Tabel 3.5. Data Laporan berdasarkan Daerah Pelapor 

Daerah Pelapor 

No Aspek Jumlah 

1 Bandar lampung 43 % 

2 Lampung selatan 10,7 % 

3 Lampung timur 5 % 

4 Lampung utara 3 % 

5 Pesawaran 26,6 % 
                  Sumber data: Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

114
 

 Dari tabel 3.3 dalam laporan berdasarkan daerah pelapor, 

masyarakat kota bandar lampung yang paling tinggi melaporkan 

kepada Ombudsman yaitu sebanyak 43%, sedangkan lampung selatan 

10,7%, lampung timur 5%, lampung utara 3%, pesawaran 26,6%. 

3. Daerah Terlapor 

Berdasarkan daerah terlapor, Instansi terlapor yang di laporkan 

oleh masyarakat provinsi Lampung di tahun 2017 berasal dari daerah 

Bandar Lampung, Lampung selatan, Lampung timur, Pesawaran dan 

Kota Metro. adapun data mengenai daerah terlapor, sebagai berikut: 

         Tabel 3.6. Data Laporan Berdasarkan Daerah Terlapor 

Daerah Terlapor 

No Aspek Jumlah 

1 Bandar Lampung 42,9 % 

2 Lampung Selatan 11% 

3 Lampung Timur 5,6% 

4 Pesawaran 26,6% 

5 Metro 2,8% 
                                Sumber data: Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

115
 

Dari tabel 3.3 dapat dilihat dari data daerah terlapor, yang 

paling tinggi dilaporkan oleh masyarakat masih di dominasi oleh 
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kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 42,9%, selain itu kabupaten 

pesawaran menduduki urutan ke dua, yaitu sebanyak 26,6%, 

lampung selatan 11%, lampung timur 5,6%, serta kota Metro 2,8%. 

4. Instansi terlapor 

Sementara laporan msyarakat Provinsi Lampung terkait instansi 

terlapor yang melakukan maladministrasi di tahun 2017 adalah  

instansi pemerintah/kementrian, pemerintah daerah, kepolisian, 

BUMN/BUMD dan lain-lain. Adapun data mengenai kelompok 

instansi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman, 

sebagai berikut:  

      Tabel 3.7. Data Laporan  Kelompok Instansi Terlapor 

Kelompok Instansi Terlapor 

No Aspek Jumlah 

1 
Instansi 

pemerintah/kementrian 

6 % 

2 Pemerintah Daerah 57,9 % 

3 Kepolisian 13 % 

4 BUMN/BUMD 7 % 

5 Lain-lain 2,8 % 
                        Sumber data: Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

116
 

Dari tabel 3.7 dapat dilihat dari laporan kelompok instansi 

terlapor, yang paling banyak instansi yang dilaporkan oleh 

masyarakat adalah pemerintah daerah yaitu sebanyak 57,5%. 

Permaslahan ini terkait dengan ketersediaan blanko KTP elektronik 

yang belum mencukupi ditambah dengan adanya permainan oknum 

yang memanfaatkan kondisi kurangnya blanko. Sedangkan instansi 

                                                           
116

 Ibid. 



85 
 

yang menduduki urutan ke dua dalam kelompok instansi pelapor 

adalah kepolisian, dimana permasalahan yang banyak di laporkan  

adalah penundaan berlarut mengenai penertiban TNKB kendaraan 

bermotor.  

5. dugaan maladministrasi 

Penyampaian laporan masyarakat yang disampaikan kepada 

Ombudsman dapat di klasifikasikan jenis-jenis penyimpangan atau 

maladministrasi, jenis penyimpangan atau maladministrasi yang 

dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman, yaitu: 

       Tabel 3.8 Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi 

Dugaan Maladministrasi 

No Aspek Jumlah 

1 Tidak kompeten 5,6% 

2 Tidak patut 7% 

3 Penyimpangan prosedur 13% 

4 Tidak memberikan pelayanan 14,5% 

5 Penundaan berlarut 51% 
               Sumber data: laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

117
 

Dari tabel 3.3 penundaan berlarut menempatkan posisi paling 

tinggi dalam dugaan maladministrasi yaitu sebanyak 51%. Penundaan 

berlarut ini berkaitan dengan adanya laporan masyarakat terkait KTP 

elektronik yang  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya 

tidak memberikan pelayanan sebanyak 14,5%,  penyimpangan prosedur 

13%, tidak patut 7%, tidak kompeten 5,6. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP KINERJA LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK 

INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  

 

A. 1.  Analisa kinerja Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung 

Untuk mengetahui kinerja Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Lampung, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan untuk mewujudkan merealisasikan dan 

demokratisasi yang sesuai dengan misi dan tujuan organisasi dalam hal ini 

Ombudsman perwakilan Lampung, maka dalam penelitian ini mencoba 

untuk membahas sesuai dengan realitas yang ada maka akan mencoba 

menganalisa pencapaian kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung 

yang dilihat dari indikator Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, 

responsibilitas dan akuntabilitas yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto: 

1. Produktifitas 

Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi 

tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya 

dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep 

produktifitas dapat dirasa terlalu sempit dan lalu kemudian General 

Accaunting Office mencoba mengembangkan satu ukuran produktifitas 
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yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu 

memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja 

yang penting.
118

 Berikut kutipan wawancara dengan Asisten 

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung: 

...masalah produktifitas bapak kepala perwakilan selalu 

memperhatikan dan memberikan evaluasi kepada kami selaku 

asisten yang bertugas, selain itu kami juga selalu menjaga waktu 

dan memperhitungkan secara matang setiap pelaporan atau kasus 

yang harus diselesaikan dapat ditentukan oleh jangka waktu yang 

ditargetkan. Dengan catatan komitmen dalam penyelesaiaan 

waktu menjadi satu ukuran yang sudah dihitung secara 

rasional...
119

 

 

Tujuan dari produktifitas tidak lain adalah untuk mencapai suatu 

prestasi dari segala aspek, Ombudsman perwakilan Provinsi Lampung 

menerapkan konsep produktifitas dimulai dari ketepatan waktu dalam 

memulai bekerja yang harus dikerjakan. Untuk hal lain yang berkaitan 

dengan produktifitas seharusnya pihak ombudsman perwakilan 

Provinsi Lampung dapat memberikan usulan yang logis terkait 

produktifitas dari masing-masing individu. Sehingga segala hal 

masalah yang akan timbul maka akan mudah diselesaikan oleh tim. Hal 

tersebut akan berdampak pada produktifitas yang akan bertambah. 

Berikut tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) dari Ombudsman 

Lampung sebagai berikut:
120
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a. Menerima laporan atas dugaan maldministrasi dalam penyelenggaraa 

pelayanan publik; 

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 

c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman; 

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 

perseorangan; 

f. Membangun jaringan kerja; 

g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Adapun dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Ombudsman 

Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai kewenangan, yaitu: 

1) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, 

terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang 

disampaikan kepada Ombudsman; 

2) Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada 

pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu 

laporan; 
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3) Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 

diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari 

instansi terlapor; 

4) Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain 

yang terkait dengan laporan; 

5) Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan 

para pihak; 

6) Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 

rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada 

pihak yang dirugikan; 

7) Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, 

dan rekomendasi.
121

 

Dari tupoksi di atas tergambarkan bahwa kewenangan yang 

dilakukan oleh Ombudsman, terlihat bahwa produktivitas yang 

dilakukan oleh Ombudsman lampung sudah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2007 pasal 7.  Dimana Produktivitas yang 

pada dasarnya ditambah sikap mental dan perilaku yang berorientasi 

pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), dan 

mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola 

perilaku yang demikian akan mendorong bawahan untuk senantiasa 
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terus berusaha meningkatkan kerja, sebagai stimulus untuk selalu 

berbuat yang baik. 

2. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan yang dilakukan Ombudsman lampung relatif 

sangat tinggi hasil ini di dapat dari hasil wawancara dengan Asisten 

Ombudsman . Berikut kutipan wawancara dengan Asisten Ombudsman 

RI Perwakilan Provinsi Lampung: 

...Hingga saat ini belum ditemukan keluhan dari masyarakat tentang 

kualitas pelayanan yang diberikan. Sebagai salah satu upaya 

peningkatan kualitas dalam pelayanan di Ombudsman Perwakilan 

Lampung, asisten menggunakan aplikasi pelayanan berbasis ilmu 

teknologi agar pelayanan dapat berlangsung dengan cepat dan 

efektif serta efisien. Kotak saran sebagai sarana untuk 

mengutarakan kritik dan saran juga disediakan aparatur bagi 

masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya...
122

 

 

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh salah satu masyarakat 

berinisial SA, adapun kutipan wawancara dengan masyarakat, sebagai 

berikut:   

...dari segi pekerjaan dalam rangka untuk menyelesaikan 

pengaduan, sudah diberikan pelayanan yang baik, saya dapat 

mencontohkan dari pengaduan saya petugas lembaga ombudsman 

memberikan arahan terkait dengan administrasi kelengkapan dan 

arahan bagaimana prosedur yang harus dilalui, dengan ini maka 

saya dan pengadu yang lain akan merasa dipermudah dan paling 

penting dapat mengerti terkait dengan apa harus dipersiapkan 

sebelum pengaduan...
123

 

Bila dilihat definisi dari pelayanan publik adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan 

faktor materil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam 

rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya, 
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maka pelayanan publik tentunya tidak lepas dari kepentingan publik. 

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai 

aspek, yakni sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi 

pelayanan, strategi, dan customers. Crosby, Lethimen dan Wyckoff 

mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai penyesuaian terhadap 

perincian-perincian (conformance to specification) dimana kualitas ini 

dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai. 

Dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan. 

Masalah yang paling penting dalam memberi pelayanan kepada 

masyarakat adalah dengan pemberian kualitas pelayanan yang dirasa 

masih kurang baik, dengan keluhan yang masih sering diterima oleh 

penyelenggara pelayanan publik selaku pemberi pelayanan. Beberapa 

strategi telah diungkapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik di Provinsi Lampung dalam tesis ini antara lain; strategi 

kualitas jasa, strategi penambahan nilai organisasi, strategi untuk SDM 

dalam organisasi, strategi bagi sumber daya informasi,strategi 

kepuasan pelanggan. 

3. Responsivitas 

Dalam penelitian ini responsivitas atau daya tanggap berarti 

kemampuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Lampung dalam menanggapi dan memberikan pelayanan serta 

merespon laporan masyarakat Provinsi Lampung secara keseluruhan. 

Responsivitas dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh 
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Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam 

menerima laporan masyarakat atas dugaan tindakan maladministrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut kutipan wawancara 

dengan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung: 

...Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung dalam 

melaksanakan pengawasan pada pelayanan publik kami yang 

berjumlah 11 asisten sudah berusaha dengan maksimal, adapun 

dalam hal ini kami diberitanggungjawab yang tidak mudah 

terkait dengan pengaduan masyarakat kami sebagai 

penyelenggara pengawasan selalu berusaha memaksimalkan dan 

selalu memperbaiki komunikasi baik itu pihak instansi ataupun 

kepada masyarakat secara keseluruhan . Karena memang dalam 

pelaksanaan pengawasan tidak serta merta bisa berjalan dengan 

baik, tetapi selalu muncul sebuah problem baik itu dari pihak 

kami ataupun masyarakat yang kurang komunikatif..... 

Responsivitas / daya tanggap yang dilakukan oleh Ombudsman 

adalah kerelaan atau kemauan Kepala Perwakilan dan Asisten 

Ombudsman untuk membantu masyarakat dan 

menyelenggarakan pelayanan secara cepat dan tepat. Karena 

Lambatnya sebuah pelayanan, akan menimbulkan persepsi 

negatif yang tidak perlu, terhadap kualitas pelayanan yang kami 

kerjakan...
124

    

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

dalam merespon masyarakat yang melapor sudah optimal dikatakan 

optimal karena dengan dasar Undang-Undang dan peraturan sudah 

disesuaikan, hanya saja dalam setiap proses yang ada masih ada 

permasalahan seperti yang dicontohkan diatas yakni terkait dengan 

komunikasi yang berkelanjutan. Dengan masalah yang kompleks 

seperti ini maka yang perlu ditekan terkait dengan evaluasi kerja secara 

berkala, dengan begitu maka tugas masing-masing individu adalah 
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saling mengingatkan dan adapun faktor eksternal yang mempengaruhi 

tugas dan fungsi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yaitu 

kurangnya personil yang ada di Ombudsman yaitu sebanyak 11 Orang, 

sedangkan cakupan wilayah yang ada di Provinsi Lampung begitu luas, 

maka dari itu perlu ada penambahan sumber daya manusia yang ada 

saat ini.  

Dalam hal ini pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung 

mendahulukan untuk melayani pelapor terlebih dahulu terlepas dari 

laporan/ dugaan termasuk dalam pelanggaran penyelenggaraan 

pelayanan publik, maka setiap pelaporan tersebut akan dibutuhkan 

evaluasi secara keseluruhan. 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

mampu menyikapi masyarakat dengan memberikan respon yang baik 

terhadap masyarakat yang melaporkan tindakan maladministrasi yang 

dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini menunjukkan 

ada interaksi yang baik antara Ombudsman Perwakilan Provinsi 

Lampung dengan masyarakat. Melalui interaksi ini Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung diharapkan untuk 

mampu mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan 

prioritas sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat pelapor 

sehingga alur penerimaan dan penyelesaian laporan dapat dijalankan 

dengan baik. Hal ini yang membuat setiap permasalahan terasa mudah 

untuk diselesaikan. Sehingga pihak pelapor atau masyarakat merasa 
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nyaman dan tingkat kepercayaan masyarakat dengan pelayanan publik 

meningkat. 

Konsep responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi 

yang menerima pelayanan atau masyarakat. Dalam hal ini seberapa 

jauh masyarakat atau pelapor melihat Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung bersikap tanggap terhadap apa yang 

menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat 

pelapor. Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung menggambarkan kualitas interaksi antara 

administrasi publik dengan masyarakat. Hal ini berarti responsivitas 

dapat dilihat dari sejauh mana kebutuhan, masalah, tuntutan dan 

masyarakat dapat dipuaskan dalam bingkai kebijakan, komprehensif, 

acsesibilitas administrasi. 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

melakukan tindakan-tindakan yang memuaskan masyarakat dan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan 

informasi.  

Tabel 3.2. Data Penyelesaian Laporan Ombudsman Republik Indonesia  

                      Perwakilan Provinsi Lampung 

Penyelesaian Laporan 

No  Aspek  Jumlah 

1 Proses 42 laporan : 20% 

2 Selesai 172 laporan: 80 % 

       Sumber data: Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung
125
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Data Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2017. 
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Dari tabel 3.4 tentang penyelesaian laporan dari hasil laporan 

masyarakat maupun inisiatif investigasi yang dilakukan Ombudsman, 

maka dapat digambarkan bahwa penyelesaian laporan melalui laporan 

masyarakat maupun Investigasi yang dilakukan asisten, cukup tinggi. 

Dimana Ombudsman sudah menyelesaikan sebanyak 80% atau 172 

laporan, sedangkan yang masih dalam proses yaitu sebanyak 20% atau 42 

laporan. Dikarenakan Ombudsman selalu merespon keluhan masyarakat 

dan masyarakatpun sudah berperan aktif dalam melaporkan 

maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, responsivitas Ombudsman 

dalam penyelesaian laporan sudah cukup optimal , dimana Ombudsman 

selalu merespon keluhan masyarakat terkait maladministrasi yang 

dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat pun sudah 

mengerti akan alur yang sudah dibuat oleh Ombudsman dalam 

melaporkan kasus nya.  

Hal ini menunjukkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung mampu mengenali kebutuhan dan masalah yang 

dialami oleh masyarakat pelapor. Tindakan ini tentunya sesuai dengan 

asas-asas Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Responsivitas dalam pelayanan publik sangat diperlukan karena 

merupakan bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan 

apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara narasi diatas 

dapat kita kaitkan dengan kinerja ombudman perwakilan Provinsi 



96 
 

Lampung. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisien 

bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Lampung yang 

melaporkan tindakan maladministrasi, karenanya baik pemerintah 

pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para 

pembuat kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, 

secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan 

publik. 

4. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. 

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur 

sejauh mana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-

aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah di atur.
126

 

Responsibilitas mengukur tingkat partisipasi pemberi layanan 

melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan 

administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan.
127

 Adapun 
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Agus Dwiyanto dkk, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2006), hlm. 50. 
127

 Ibid. 
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kutipan wawancara dengan Asisten Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung:  

..Ombudsman memberikan respon  yang sesuai dengan pasal 7 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia yang menjadi tugas Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, dengan berdasarkan 

Undang-Undang diatas, maka kami selalu mencoba merespon 

setiap pengaduan dari instansi atau yang telah memberikan 

kepercayaan kepada kami, maka dapat dilihat dari bagaimana 

menerima laporan atas tindakan dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan 

substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup 

dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan 

investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan kerjasama 

dengan lembaga Negara atau Lembaga pemerintahan lainnya 

serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun 

jaringan kerja, melakukan pencegahan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik serta tugas-tugas lain yang 

menjadi amanah undang-undang, selain itu respon dan tanggapan 

kami datang bukan hanya berdasarkan objektifitas dari asisten 

yang ada disini, tetapi setiap pengaduan kritikan dan 

masukan,kami akan memberikan tangapan yang cepat agar 

respon yang kami berikan bisa mencapai efektif dan efisien ...
128

 

 

Berdasarkan wawancara ini, Untuk mengukur responsibilitas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

                 Tabel 3.4. Laporan Berdasarkan Hasil Tindak Lanjut 

Hasil Tindak Lanjut 

No Aspek Jumlah 

1 Proses di Asisten (investigasi) 8% 

2 Menunggu tanggapan Terlapor 6% 

3 
Menunggu data tambahan 

/lanjutan 

3% 

4 Proses di Administrasi 3% 

5 Laporan di tutup 80% 

        Sumber data: Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung
129
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 Wawancara dengan  Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar 

Lampung,  25 juni 2018. 
129

 Ibid. 
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Dari tabel 3.4 tentang tindak lanjut dari hasil laporan, maka dapat 

digambarkan bahwa proses penanganan laporan melalui Investigsi yang 

dilakukan asisten, cukup tinggi dibanding denga tanggapan terhadap 

terlapor dan tindak lanjut dari laporan tersebut. Demikian pula proses 

administrasi yang dilakukan sangat kecil (3%). Sedangkan laporan yang 

di tutup mencapai jumlah yang tertinggi sebanyak 80%, dikarenakan 

Instansi terlapor sudah bisa merespon akan rekomendasi yang diberikan 

oleh Ombudsman. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, responsibilitas Ombudsman 

dalam menerima aduan masyarakat sudah optimal, sudah sesuai dengan 

prosedur atau SOP yang berdasarkan Undang-Undang.  

    Sebagai Lembaga vertikal Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas yang sama dengan 

Ombudsman Republik Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya 

Ombudsman perwakilan mempunyai fungsi yang sama dengan 

Ombudsman Republik Indonesia yakni sebagai lembaga pengawas 

pelayanan publik yang berada di daerah. Dengan kewenangan ini maka 

pihak Ombudman perwakilan Provinsi Lampung idealnya harus bekerja 

sesaui dengan tugas, pokok dan fungsi yang sudah ditentukan.  

Peneliti menangkap dengan adanya perwakilan setiap daerah maka 

pihak perwakilan Ombudsman dimasing-masing daerah harus mampu 

menyesuaikan keadaan, budaya dan aktivitas sosial didaerah tersebut. 

Bukan tanpa alasan dengan keberagaman dimasing-masing daerah, 

pelayanan publik akan lebih ideal apabila disesuaikan dengan catatan 

tidak keluar dari koridor Undang-Undang yang sudah ada. Diatas 

memiliki tujuan untuk mempermudah kinerja dan dapat membangun 

budaya organiasi tersebut. 
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Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

mempunyai tugas dan wewenang yang cukup jelas. Dengan tugas dan 

wewenang yang dimiliki tentunya mampu untuk mendorong 

penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, 

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

tugas dan wewenang tersebut Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung akan mampu menciptakan dan 

meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan atas 

praktek-praktek maladministrasi yang ada di Provinsi Lampung. 

Responsibilitas merupakan tindakan dari Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung yang diawali dari registrasi 

laporan/ pengaduan masyarakat kemudian menindaklanjuti laporan 

masyarakat atas dugaan tindakan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah laporan  masyarakat tersebut masuk dalam ruang 

lingkup Ombudsman atau tidak. 

Dalam hal ini Ombudsman Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Lampung menerima laporan masyarakat 

selanjutnya laporan tersebut diregistrasi untuk diseleksi. Kemudian 

akan dilakukan klarifikasi tertulis maupun diinvestigasi secara 

langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan guna memastikan apakah 

laporan tersebut ada dugaan maladministrasi yang akan ditindaklanjuti 

oleh Ombudsman. 
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5. Akuntabilitas  

Konteks konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk 

melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu 

konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Akuntabilitas sebagai 

salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, 

sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan 

tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas dalam 

Good Corporete Governance (GCG) dalam organisasi dapat menjadi 

solusi, dengan peran GCG maka prinsip dari akuntabilias dalam rangka 

untuk menciptakan pemerintahan yang bersih maka relevan apabila 

dikaitkan dengan organisasi Ombudsman.  

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam organisasi publik akan 

menciptakan Ombudman yang kuat, berkelanjutan dan dipercaya 

masyarakat. Untuk itu, dalam merealisasikan GCG perlu ditopang oleh 

sistem manajemen organisasi yang kuat dan sistematik berbasis 

corporate governance. Hal ini akan terbangun apabila terjadi 

keseimbangan antara semua pihak yang berkepentingan seperti 

masyarakat selaku pengadu dan Ombudman selaku pengawas 

pelayanan publik dimasing-masing daerah dalam hal dikhususkan 

kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung.  adapun kutipan 

wawancara dengan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi 

Lampung, sebagai berikut: 
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...dari segi akuntabilitas yang kami laksanakan sudah sesuai 

dengan kerangka pelayanan setiap pengaduan yang ada, 

keterbukaan dan saling percaya antara satu dengan yang lain 

menjadi pondasi kinerja masing-masing asisten, dengan adanya 

pengaduan tindak lanjut dari laporan pihak masyarakat kepada 

kami, kami akan memberikan semacam pemberitahuan bahwa 

pelaporan bisa ditanggapi dan sudah ditindak sesuai tugas pokok 

dan fungsi lembaga ombudsman berdasarkan undang-undang 

Nomor 37 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 

2011...
130

 

            Tabel 3.8 Mekanisme Penyelesaian Laporan 

Mekanisme Penyelesaian Laporan 

Aspek Jumlah 

Investigasi lapangan  44,9% 

Klarifikasi lisan  9,4% 

Klarifikasi tertulis 11% 

Tidak melengkapi data  18% 

Tidak ditemukan maladministrasi 4  % 
        Sumber data: laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

131
 

Dari tabel 3.4 tentang mekanisme penyelesaian laporan, maka dapat 

digambarkan bahwa mekanisme penyelesaian laporan Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung, Ombudsman Perwakilan Lampung dalam 

hal investigasi lapangan sudah Optimal, ini dikarenakan pertanggung 

jawaban Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas pelayanan publik 

bukan hanya menunggu laporan atas aduan masyarakat saja, tetapi 

Ombudsma juga bisa langsung menginvestigasi atas kemauan sendiri. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, akuntabilitas Ombudsman 

dalam penyelesaian laporan masyarakat sudah optimal, dimana 

                                                           
130

 Wawancara dengan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar 

Lampung, 25 juni 2018. 
131

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia 

Pasal 7 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan 

Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. 
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Ombudsma bukan saja menerima dan menyelesaiakan pengaduan atas 

laporan masyarakat, tetapi Ombudsman juga bisa menginvestigasi 

langsung atas prakarsa atau kemauan sendiri. 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, pertanggungjawaban secara 

kelembagaan dilaksanakan dalam bentuk laporan berkala dan laporan 

tahunan. Laporan berkala merupakan laporan yang disampaikan setiap 

tiga bulan sekali, selanjutnya laporan tahunan merupakan laporan yang 

disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya. Selanjutnya 

Ombudsman Lampung melaporkan hasilnya kepada Ombudsman RI hal 

ini bentuk pertanggung jawaban Ombudsman secara kelembagaan. 

Pertanggungjawaban ini menjadi sangat penting mengingat hakikat 

dari akuntabilitas adalah dimana masyarakat mempunyai hak untuk 

mengetahui kebijakan-kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh 

organisasi penyelenggara kebijakan publik. Media pertanggungjawaban 

dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan 

pertanggungjawaban saja dalam hal ini laporan secara berkala ataupun 

tahunan, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan masyarakat 

untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung 

secara lisan maupun tulisan. Hal ini ditunjukan oleh Obudsman lampung 

untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik, yaitu dengan 

mengakses data secara langsung di kantor perwakilan, demikian juga 
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Ombudsman lampung menyediakan informasi yang selalu di update 

dalam media informasi dan media cetak. 

A. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Ombudsman RI Perwakilan   

    Provinsi Lampung.  

Dari paparan temuan di lapangan, kinerja Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi Lampung sudah optimal tetapi tidak 100%.
132

 Ada 

beberapa faktor yang melatar belakangi yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal.  Faktor internal adalah faktor dari Tupoksi Ombudsman yang 

telah diselesaikan dengan cukup baik, adapun permasalahannya adalah 

faktor eksternal yaitu pertama,  investigasi yang dilakukan oleh para 

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung yang  jumlahnya 

masih terbatas dibanding banyak nya cakupan wilayah yang luas dan 

banyaknya laporan yang harus di selesaikan oleh Ombudsman. kedua, 

banyaknya laporan yang diselesaikan dengan cara mediasi, contoh kasus 

(kasus RSUD Dr. Abdul Moelek). Sehingga penyelesaian nya cenderung 

tertutup yang seharusnya itu dapat di ketahui oleh umum/ media.  

B. Analisa kinerja Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Lampung  dilihat dalam perspektif Maqa>s}id al-‘A<mmah 

Menurut Ibnu Ashur Maqāṣid asy-Syarī‘ah terdiri dari  Maqa>s}id al-

‘A<mmah (kemaslahatan umum ) dan maqa>s}hid kha>s}s}ah (kemaslahatan 

khusus), pendapat yang sama juga dikatakan oleh alal al-‘fa>sih bahwa 

Maqāṣid asy-Syarī‘ah mencakup dua duanya. Dalam konteks ini kinerja 
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 Lihat data penyelesaian laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. 
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Ombudsman masuk ke dalam Maqa>s}id al-‘A<mmah yaitu ruang lingkupnya 

(tugas pokok dan fungsi) melaksanakan kepentingan umum yaitu 

memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mana kepentingannya 

dirugikan akibat dari kebijakan penguasa. 133
  

Menggunakan teori Maqāṣid al ammah dalam konteks Optimalisasi 

Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, terlebih dahulu harus 

memahami penerapan teori Maqāṣid al ammah dalam konteks pengawasan 

pelayanan publik. Karena pengawasan terhadap pelayanan publik adalah 

fungsi dan tugas utama secara umum dari Ombudsman. Seperti halnya 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia pasal 6 dan pasal 7.  Adapun fungsi dan 

tugas Ombudsman adalah sebagai berikut: 

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraa pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh Penyelengara Negara dan pemerintahan baik di 

pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara 

serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

pelayanan publik tertentu.134 
 

Dalam menjalakan fungsinya Ombudsman bertugas:135
 

a. Menerima laporan atas dugaan maldministrasi dalam penyelenggaraa 

pelayanan publik; 

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 

c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman; 

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 

perseorangan; 

f. Membangun jaringan kerja; 
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 A.Halil Thahir , Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkonesitas 
maslahah,( Yogyakarta: PT LKIS, 2015), hlm. 18- 20. 

134
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, 

Pasal 6 
135

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

Pasal 7 
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g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

   

Dalam konteks Maqa>s}id al-‘A<mmah diperlukan untuk melihat 

kinerja Ombudsman Perwakilan Lampung secara tujuan-tujuan syariat, 

dan mencari alasan mendasar mengapa kinerja Ombudsman Perwakilan 

Lampung dalam pengwasan pelayanan publik harus dikerjakan lebih 

optimal. 

Berikut bagan penerapan Maqa>s}id al-‘A<mmah dalam konteks 

pengawasan pelayanan publik. 

 

Dari bagan di atas dapat terlihat penerapan Maqa>s}id al-‘A<mmah 

dalam konteks pelayanan publik di Indonesia. Ibnu ‘Asyur menyebutkan 

bahwa dalam  Maqāṣid Umum adalah, makna-makna dan hikmah-hikmah 

yang terlihat dikehendaki Allah sebagai asy-Syāri’ dalam seluruh atau 

sebagian besar keadaan pembentukan syariat, tidak terbatas pada jenis 

hukum syariat tertentu saja; dengan demikian termasuk (pengertian) ini 

sifat-sifat syariat, tujuan umum syariat, dan maksud-maksud yang tidak 

pernah diabaikan dalam pembentukan hukum syariat, demikian pula 

dengan sejumlah nilai dari tujuan-tujuan yang tidak terlihat pada seluruh 
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jenis dimaksud syariat tetapi pada jenis-jenis yang banyak dari hukum 

syariat.136
 

Ibnu ‘Asyur menjelaskan ada 10 hal yang bisa dikategorikan 

dalam Maqāṣid Umum,137
 termasuk di dalamnya adalah kemaslahatan. 

Ibnu ‘Asyur juga senada dengan Asy-Syāṭibī terkait pembagian 

kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, yaitu kemaslahatan 

ḍarūriyyah (keniscayaan), kemaslahatan ḥājiyyah (kebutuhan), 

kemaslahatan tahsiniyyah (kemaslahatan penghias). Dalam tingkat 

ḍarūriyyah (keniscayaan), Ibnu ‘Asyur juga menggunakan variable 

keniscayaan sebagaimana Asy-Syāṭibī, yaitu ḍarūriyyah al-khamsah (lima 

keniscayaan): menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga 

keturunan, dan menjaga harta.  

Maqa>s}id al-‘A<mmah dalam konteks pengawasan terhadap 

pelayanan publik, menempatkan kelima kebutuhan keniscayaan manusia 

(ḍarūriyyah al-khamsah) pada posisi ḍarūriyyah secara bersamaan, hal ini 

dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana berupa menjaga 

terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia (human 

development).138
 Pembangunan manusia ini menempati posisi Maqāṣid 
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 Ibnu ‘Asyur, Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islamiyyah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Bananiy, 

2011), hlm. 251.   
137

 Seperti dikutip dalam Tesis Maqāṣid Asy-Syarīʻah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin 

ʻāsyūr, ditulis oleh Indra, Pada Program Studi Pascasarjana Hukum Islam UIN Sumatera Utara. 
138

 Jasser Auda menyarankan pembangunan SDM (sumber daya manusia) agar menjadi 

salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik pada zaman kita sekarang. Kemaslahatan publik 

pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (Maqāṣid) syariah, yang 

direalisasikan melalui hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi 

Maqāṣid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari 'target-target pembangunan 
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Umum dalam konteks pengawasan pelayanan publik. ‘Mengapa 

terwujudnya peningkatan pembangunan manusia (human development) 

adalah termasuk dalam maqāṣid Umum dalam kemaslahatan pada tingkat 

keniscayaan?’ Hal ini dikarenakan pembangunan manusia ada tolak ukur 

terwujudnya kemaslahatan umat manusia berupa ḍarūriyyah al-khamsah 

(menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, 

menjaga harta). Dan saat kelima keniscayaan ini tidak terjaga dengan 

baik, maka kehidupan manusia akan tidak seimbang. Dan karena 

ḍarūriyyah al-khamsah adalah hal yang niscaya bagi umat manusia, 

artinya, keberadannya tidak mungkin tidak ada. 

Lima keniscayaan yang terdapat dalam maslahat tingkat 

keniscayaan (ḍarūriyyah) ini menyangkut hajat hidup manusia baik di 

dunia dan akhirat. Posisi pelayanan publik pada konteks pembahasan ini 

adalah ada pada posisi sarana guna terwujudnya lima keniscayaan 

tersebut. Terwujudnya pelayanan publik sebgaimana yang dilakukan oleh 

Ombudsman Lampung , yang baik akan menjadi sarana untuk 

terwujudnya penjagaan terhadap lima keniscayaan yang menjadi 

kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, sarana ini harus berjalan 

dengan baik dan maksimal guna menjamin terwujudnya penjagaan 

terhadap lima keniscayaan. 

 

                                                                                                                                                 
SDM’ versi PBB. Lebih lanjut, lihat buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-

Syarī‘ah karya Jasser Auda, hlm. 59 – 61. 
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Selain itu, dalam ayat Al-Qur’an disebutkan: 

     ...  139 

Dalam pelayanan publik, sejatinya yang terjadi adalah akad-akad 

perjanjian antara warga negara sebagai satu pihak, dan negara, melalui 

para pekerja yang bekerja untuk negara sebagai pihak yang lain. Dan 

perintah dalam Al-Qur’an pada ayat di atas jelas menunjukkan keharusan 

untuk memenuhi akad-akad yang terjadi di antara dua belah pihak dalam 

hal kebaikan. Begitu juga dalam pelayanan publik, sehingga saat akad-

akad terpenuhi, maka akan terjalin sebuah pelayanan publik yang baik, dan 

dapat menjadi penyokong terwujudnya peningkatan indeks pembangunan 

manusia yang di antaranya diukur melalui indeks pertumbungan 

pendidikan, indeks harapan hidup, dan indeks pertumbuhan ekonomi. 

Dalam kemaslahatan tingkatan kebutuhan (Ḥājiyyah), dalam Ibnu 

‘Asyur menjelaskan tentang kemaslahatan Ḥājiyyah adalah Dengan 

demikian maslahat ḥājiyāt adalah maslahat yang sangat dibutuhkan. 

Sedangkan secara peristilahan ḥājiyāt menurut Ibnu ‘Āsyūr ialah segala 

sesuatu yang dibutuhkan agar tata kehidupan berjalan dengan baik dan 

teratur, jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kekisruhan tetapi tidak 

seburuk resiko yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya maslahat 

ḍarūriyāt. Menurut Ibnu ‘Āsyūr maslahat ḥājiyāt secara umum tersebar 

pada tiga bentuk aturan syariat: (1) muamalat; (2) maslahat pelengkap 
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Q.S. Al-Maidah:(1). Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

akad-akad itu”. 
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ḍarūriyāt, seperti: perlindungan terhadap kehormatan sebagai 

penyempurna perlindungan terhadap maslahat berketurunan, perlindungan 

terhadap silsilah keturunan serta; (3) hal-hal yang sejenis ḍarūriyāt tetapi 

dampak dari ketidakadaannya tidak sefatal ketiadaan maslahat ḍarūriyāt 

seperti sebagian ketentuan yang mengatur pernikahan, semisal wali 

sebagai syarat sah nikah, dan walimah; dan sebagian ketentuan dalam jual 

beli seperti larangan menerima riba. Meskipun maslahat ḥājiyāt tidak 

seurgen ḍarūriyāt, tetapi perlakuan syariat terhadap keduanya tidak jauh 

berbeda, tercermin dari penetapan sanksi had pada pelanggaran maslahat 

ḥājiyāt tertentu seperti had qażaf, minum khamar dalam jumlah yang 

tidak memabukkan, atau sanksi takzir untuk kasus-kasus yang lebih 

ringan.140
 

Pada tingkat kemaslahatan Ḥājiyyah inilah terletak pengawasan 

terhadap pelayanan publik. Pengawasan terhadap pelayanan publik ini 

menempati posisi kemaslahatan Ḥājiyyah (kebutuhan), karena dengan 

adanya fungsi pengawasan yang baik, maka sarana yang berjalan untuk 

mewujudkan Maqāṣid Umum berupa penjagaan terhadap lima 

keniscayaan manusia dapat berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap 

pelayanan publik ini dalam skema Maqāṣid Ibnu ‘Asyur ini termasuk 

dalam kategori muamalat: interaksi antar manusia dalam mewujudkan 
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 Ibnu ‘Asyur, Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islamiyyah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Bananiy, 

2011), hlm. 306-307. 
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akad-akad (perjanjian) yang telah terjadi antara kedua belah pihak, 

sebagaimana telah disebutkan di atas. 

Demi terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia 

yang ideal, maka dibutuhkan pengawasan terhadap sarana-sarana (yaitu 

pelayanan publik) untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. 

Meski tidak adanya pengawasan, terwujudnya lima keniscayaan (yang 

diukur melalui indeks pembangunan)  masih bisa berjalan dengan baik, 

namun dengan tidak adanya pengawasan, maka bisa saja menyulitnya 

terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia yang signifikan. 

Sehingga pengawasan terhadap peningkatan indeks pembangunan 

manusia, menempati tujuan-tujuan kebutuhan (Maqāṣid Ḥājiyyah) pada 

konteks pembahasan ini. 

Terkait dengan pembahasan pengawasan terhadap pelayanan 

publik, teradapat satu hadis Nabi Muhammad SAW yang senada dalam 

konteks pengawasan terhadap pelayanan publik, hadis tersebut adalah: 

ْنيا ن مٍن كْربًة منْ ؤفَّس عْن من نم   قيامةْالْوِم س هللا عنه كْربًة مْن كراب يفْ كراِب الدُّ
ى ااْلخرة ومْن ستر مْسلما ستره هللا فا ونيى الدّ يّسر علَى مْعسٍر يّسر هللا علْيه ف منْ و

 .141يههللا فى عْون اْلعْبد ما كان العْبد فى عْون اخو ااْلخرةو   اْنيالدّ 
 

Kaitan antara pengawasan pelayanan publik dengan hadis di atas 

ada di titik saling membantu dan tolong-menolong terhadap terwujudnya 

kemaslahatan lingkungan sekitar seorang mukmin. Dalam hadis di atas 
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 HR. Muslim No. 2699. Artinya: “Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari 

satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu  kesusahan di hari kiamat. 

Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di 

dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di 

dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong 

saudaranya.” 
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disebutkan bahwa seseorang yang mau membantu (terwujudnya 

kemaslahatan) orang lain, akan selalu berada di bawah lindungan dan 

pertolongan dari Allah SWT. Hal ini menyiratkan bahwa ada tujuan 

untuk saling meringankan beban demi terwujudnya kemaslahatan umat 

manusia, dalam hal ini, untuk mewujudkan peningkatan indeks 

pembangunan manusia. Dan guna meringankan beban tersebut perlu 

adanya pengawasan terhadap sarana-sarana dan kinerja peningkatan 

indeks pembangunan manusia sebagai kemaslahatan umat muslim secara 

umum. 

Bertolak dari pembahasan penerapan Maqa>s}id al-‘A<mmah di atas, 

dapat disimpulkan bahwa optimalisasi kinerja pengawasan terhadap 

pelayanan publik menempati posisi kemaslahatan dalam tingkatan 

Ḥājiyyah (tingkat kebutuhan). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama 

Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik142 

dibutuhkan guna mempermudah terwujudnya Maqāṣid Umum dalam 

tingkatan keniscayaan berupa kemaslahatan umat manusia secara umum 

atau peningkatan indeks pembangunan manusia (human development). 

Berkaca dari titik tolak optimalisasi kinerja pengawasan di atas, 

kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung masih perlu 

dioptimalkan. Dalam artian, masih perlu menggerakkan seluruh potensi 

dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik yang ada di Provinsi 

Lampung. Hal ini terlihat dari data laporan tentang diterimanya laporan 
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 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, 

Pasal 1. 
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tentang permasalahan pelayanan publik –sebagai mana telah diungkap 

pada bab sebelumnya- sebagai berikut: 

      Tabel 3.3. Data Laporan Berdasarkan Cara penyampaian 

Cara Penyampaian 

No Aspek  Jumlah 

1 Telepon 8 % 

2 Surat 32% 

3 Datang langsung 45% 

4 Media 1% 

5 Investigasi inisiatif 11% 

6 Email 2% 
     Sumber data: Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

143 

Dari data di atas dapat terbaca cara penyampaian laporan yang 

diterima oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 

2017 lebih banyak disampaikan oleh masyarakat baik secara langsung 

maupun melalui media. Hal ini menunjukkan fungsi pengawasan 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung lebih banyak “menunggu 

bola”, atau menunggu adanya laporan. Sedangkan permasalahan 

pelayanan publik yang didapat dari Media dan Investigasi Inisiatif yang 

juga merupakan wewenang Ombudsman hanya menempati 12% dari total 

laporan permasalahan yang di dapat. 

Berpijak dari pemaparan data di atas, dan berkaca pada Maqa>s}id 

al-‘A<mmah pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung masih jauh dari kata 

optimal. Dalam artian, belum benar-benar memanfaatkan seluruh potensi 

dalam pengawasan pelayanan publik. Terutama menggerakkan seluruh 
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potensi pengawasan baik melalui media-media sosial, media cetak dan 

media elektronik, juga melalui wewenang berupa investigasi inisiatif. 

Sehingga ke depan, salah satu tawaran solusi yang ditawarkan pada 

pembahasan ini adalah, Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung perlu 

membuka kontak pengaduan masyarakat melalui media-media sosial yang 

langsung terhubung dengan Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung. 

Sehingga permasalahan-permalasahan terkait pelaksanaan pelayanan 

publik di Provinsi Lampung setidaknya dapat diketahui secara cepat 

terlebih dahulu oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung. Dan 

setelah itu, baru disusun skala prioritas terkait permasalahan pelayanan 

publik yang harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kinerja Lembaga Ombudsman dalam pelayanan publik di Provinsi 

Lampung sudah optimal tetapi tidak 100%, dikarenakan beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja Ombudsman yaitu faktor internal 

yaitu kurangnya model investigasi yang digunakan dalam melakukan 

pengawasan pelayanan publik yang selesai dengan mediasi, kasus 

penyelesaian di salah satu laporan dari masyarakat (RS Abdul Moelek). 

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi adalah SDM dari asisten 

Ombudsman yang sedikit yaitu 11 orang. 

2. kinerja lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Lampung terhadap pelayanan publik dalam tinjauan Maqa>s}id al-‘A<mmah 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid ammah, yang mana 

Ombudsman sudah menjaga 5 keniscayaan yaitu agama, menjaga jiwa, 

menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. 

B. Saran-saran         

1. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan Ombudsman Perwakilan 

Provinsi Lampung lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam mengawasi 
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penyelenggaraan pelayanan publik, walaupun tahun ini sudah cukup 

maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya. 

2. Ombudsman harus menguatkan sdm, agar lebih meningkatkan kinerjanya 

dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya. 
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