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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengawasan 

oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pemerintah dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang baik. Pengawasan terhadap 

pemerintah akan sangat melekat dengan asas-asas pemerintahan yang baik 

dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan
1
. Selain itu juga akan dibahas kaitannya dengan Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
2
 dan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3
. 

Sehubungan dengan itu terlebih dahulu perlu diketahui bahwa akar 

sejarah perkembangan Ombudsman modern dapat dilacak dari 

istilah “justitie ombudsman” (Ombudsman for justice) di Swedia yang 

didirikan pada tahun 1809.
4
 Berkaitan dengan sistem pengawasannya, 

                                                           
1
 Selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan 

2
 Selanjutnya disebut UU Ombudsman 

3
 Selanjutnya disebut UU Pelayanan Publlik 

4
 Institusi Ombudsman pertama kali lahir di Swedia, meskipun demikian pada 

dasarnya Swedia bukanlah negara pertama yang membangun sistem pengawasan 

(seperti) Ombudsman. Bryan Gilling  dalam tulisannya berjudul The Ombudsman In New 

Zealand mengungkapkan bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi terdapat 

institusi Tribuni Plebis yang tugasnya hampir sama dengan Ombudsman yaitu 
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walaupun dapat dikatakan lambat tetapi sistem pengawasan Ombudsman 

itu pada akhirnya terus berkembang dan saat ini kurang lebih lima puluh 

negara bahkan telah mencantumkan pengaturan Ombudsman dalam 

Konstitusi. Di negara-negara yang pernah mengalami totalitarian dengan 

rezim Militer yang kuat seperti Afrika misalnya, awalnya juga membentuk 

KON sebagai bagian dari proses transisi menuju demokrasi.
5
 

Dalam melihat lahirnya Ombudsman itu sendiri, di Indonesia 

khususnya melalui Penjelasan Umum UU Ombudsman dijelaskan akan 

arti pentingnya. Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan 

bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang 

didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 

demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan 

                                                                                                                                                
melindungi hak-hak masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para 

bangsawan. Model pengawasan seperti Ombudsman juga telah banyak ditemui pada 

masa kekaisaran Cina dan yang paling menonjol adalah ketika pada tahun 221 SM 

Dinasti Tsin mendirikan lembaga pengawas bernama Control Yuan atau Censorate yang 

bertugas melakukan pengawasan  terhadap pejabat-pejabat kekaisaran (pemerintah) dan 

sebagai “perantara” bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, laporan atau 

keluhan kepada Kaisar. (lihat; Bryan Gilling, The Ombudsman in New Zealand, 

Dunmore Press, Wellington, 1998) diakses dari: 

http://www.spocjournal.com/ekonomi/manajemen/504-sejarah-pembentukan-dan-

perkembangan-ombudsman-di-indonesia.html 

5
 Antonius Sujata dan Surahman, Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman 

Internasional, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002.  

Diakses dari http://www.spocjournal.com/ekonomi/manajemen/504-sejarah-

pembentukan-dan-perkembangan-ombudsman-di-indonesia.html 
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keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
6
 Pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah  

sendiri dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan 

masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitasnya. Dari 

kondisi  di atas, pada Tahun 2000, Presiden berupaya untuk mewujudkan 

reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan membentuk 

Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 

Tahun 2000 dan kemudian dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman.   

Fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia adalah 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.
7
 Sementara 

itu, Pasal 1 ayat (1) UU Pelayanan Publik memberi pengertian mengenai 

pelayan publik. “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

                                                           
6
 Paragraf 1Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman 

7
 Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Lihat pula 

Pasal 1 ayat (13) UU Pelayanan Publik juga mendefinisikan Ombudsman persis seperti 

dalam UU Ombudsman yang mana juga di dalamnya terdapat fungsi pengawasan. 
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atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.”
8
 Sedangkan yang dimaksud dengan 

penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain 

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan pelayanan publik”.
9
 

Dalam UU Pelayanan Publik sebetulnya telah jelas juga disebutkan 

keterlibatan Ombudsman terutama dalam penyelesaian sengketa 

pelayanan publik melalui mediasi dan ajudikasi.
10

 Terkait penyelesaian 

pengaduan disebutkan bahwa masyarakat berhak mengadukan 

penyelenggaraan pelayanan publik kepada Ombudsman, disamping 

kepada penyelenggara, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota.”
11

 Penyelesaian pengaduan oleh Ombudsman secara 

jelas di atur pada Pasal 46 UU Pelayanan Publik, yaitu: 

(1). Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses 

pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan undang-undang ini.  

                                                           
8
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

9
 Pasal 1 ayat (2) UU Pelayanan Publik 

10
 Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 1 ayat (11) UU Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (11) 

11
 Pasal 40 ayat (1) UU Pelayanan Publik 
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(2). Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat 

apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak 

dilakukan oleh penyelenggara. 

(3). Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam 

menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak.  

(4). Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh 

ombudsman diatur  lebih lanjut dalam peraturan ombudsman. 

Melihat secara sistematis sehubungan dengan tujuan maupun fungsi 

dari Ombudsman maka bisa dikatakan pengawasan penyelenggaraan 

pelayanan publik sebetulnya hanya berkutat pada maladministrasi saja. 

Namun maladminstrasi disini dimengerti secara luas sehingga 

menyangkut juga pada praktek-praktek diskriminasi, kolusi, korupsi, serta 

nepotisme.
12

  

Namun, secara konkret terkhusus pada Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 yang 

dapat disimak dari beberapa contoh kesimpulan dan saran/rekomendasi 

ternyata bentuk pengawasannya belum bisa mencerminkan semangat 

tujuan dari Ombudsman. Katakanlah misalnya satu contoh laporan 

                                                           
12

 Pasal 4 UU tentang Ombudsman Republik Indonesia bertujuan: a.

 mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b.

 mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, 

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

mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk 

memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d.

 membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan 

pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta 

nepotisme; e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, 

dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 
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mengenai “honor yang belum dibayarkan dan realisasi tunjangan 

pembelian rumah”
13

. Dalam kesimpulan dan sarannya Ombudsman DIY 

menyatakan bukan merupakan perbuatan maladministrasi sehingga 

laporan dapat kami nyatakan selesai dan ditutup. Sementara melihat 

tujuan dan fungsi dari Ombudsman sebetulnya bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan negara dalam hal ini penyelenggara 

pelayanan publik. Maka sudah sepatutnya dari sisi Ombudsman DIY 

harus memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas terhadap PT 

KAI DAOP 6 Yogyakarta.  

Berbeda dengan rekomendasi pada laporan di atas, pada laporan lain 

meskipun bukan merupakan perbuatan maladminstasi (pengertian sempit) 

tetapi tetap diberikan rekomendasi kepada terlapor maupun pihak terkait 

untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Laporan itu 

mengenai “pemasangan jaringan listrik pasca bayar untuk manusia lanjut 

usia (manula)”.
14

 Ombudsman DIY menyarankan:  

”...agar PLN menyediakan sistem dan mekanisme 

pembelian/pengisian pulsa listrik prabayar yang lebih bersahabat 

dan memudahkan mereka, adalah sesuatu yang patut untuk 

dipertimbangkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan 

PLN kepada masyarakat”.  

                                                           
13

 Ombudsman Perwakilan DIY. Nomor: 0086/SRT/0141.2014/yg-37/IV/2015. 

Perihal Penyelesaian Laporan. 

14
 Ombudsman Perwakilan DIY. Nomor: 0028/SRT/0112.2014/yg-37/I/2015. 

Perihal Saran Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. 
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Dan oleh karenanya merekomendasikan: 

 

” Manager PT. PLN (Persero) Rayon Yogyakarta Kota 

menyampaikan usulan tertulis kepada General Manager PT. PLN 

(Persero) di Jakarta untuk mempermudah akses/sistem/mekanisme 

pembelian dan/atau pengisian pulsa listrik prabayar demi 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya 

bagi manula dan kelompok rentan lainnya. 

Kami senantiasa menunggu penjelasan atas tindak lanjut dan saran 

ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 

Dari kasus ini, dikatakan bahwa belum dapat disimpulkan sebagai 

tindakan maladminstrasi. Tetapi Ombudsman DIY tetap memberikan 

rekomendasi sebagai wujud pengawasannya untuk meningkatnya mutu 

pelayanan PLN menjadi baik. 

Contoh kasus yang cukup menarik untuk melihat pengawasan dari  

Ombudsman DIY adalah laporan tentang “pengurusan STNK dan Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Samsat Bantul”
15

. Kasus ini jika 

ditelaah lebih dalam maka sebetulnya terdapat maladminstrasi. Hal ini 

nampak pada kesimpulannya yang secara tidak langsung mengakui 

adanya praktek kolusi namun dalam rekomendasinya tidak memberikan 

penilaian adanya maladministrasi yang dilakukan Samsat Bantul.
16

 

                                                           
15

 Ombudsman Perwakilan DIY. Nomor: 0095/SRT/0155.2014/yg-10/IV/2015. 

Perihal Saran Peningkatan Kualitas Pelayanan. 

16
 “Terkait praktek pencaloan yang masih terjadi, Samsat tetap perlu mengambil 

langkah-langkah pencegahan dan pengawasan, antara lain dengan melengkapi 



8 
 

Dengan demikian fungsi pengawasan  Ombudsman DIY dalam kasus ini 

tidak tampak.  

Melalui contoh-contoh laporan tersebut di atas, penulis perlu 

menstudi lebih lanjut pengawasan Ombudsman perwakilan Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagai isu pokok dalam kajiannya terkait dengan 

fungsi/tugas Ombudsman. Untuk itu, nantinya akan dianalisis 

rekomendasi-rekomendasi lain yang ada dalam periode 2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

Apakah Ombudsman Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) telah/mampu dalam berkontribusi mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik oleh pemerintah? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Ombudsman Perwakilan DIY dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah. Sesuai dengan 

                                                                                                                                                
sarana/prasarana untuk pengisian formulir dll., serta melakukan penertiban secara acak 

dan berkala terhadap para calo yang masih beroperasi di dalam maupun di luar kantor 

Samsat.” 
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rumusan masalah di atas, kontribusi Ombudsman dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah akan 

difokuskan pada pandangan-pandangan/ pendapat-pendapat Ombudsman 

tentang pelayanan publik yang baik yang dituangkan dalam rekomendasi-

rekomendasinya. Pandangan/ pendapat Ombudsman tersebut adalah 

pandangan/pendapat hukum in concreto, yaitu pandangan/pendapat 

hukum yang bersifat mengkonkretisasi makna pelayanan publik yang baik 

yang bersumber dari undang-undang. Dengan demikian, konsep 

kontribusi di atas adalah konsep hukum, dalam hal ini sumbangan 

pemikiran di bidang hukum yang diberikan oleh Ombudsman dalam 

memaknai konsep pelayanan publik yang baik. 

Penelitian ini dibatasi periodenya yaitu masa kerja Ombudsman 

DIY tahun 2015. Untuk menjelaskan isu maka penelitian ini akan 

dijabarkan secara lebih spesifik dalam 2 (dua) bagian. 

1. Menjelaskan konsep pelayanan publik yang baik; 

2. Menjelaskan pandangan Ombudsman terkait dengan pelayanan 

publik yang baik sebagaimana tercermin dari rekomendasi-

rekomendasinya selama 2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian 

untuk pengembangan studi ilmu hukum terkait pengawasan ombudsman 

terhadap pemerintah dalam pelayanan publik yang baik. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

masukan bagi kalangan akademis, praktisi yang berhubungan dengan 

pengawasan ombudsman terhadap pemerintah dalam pelayanan publik 

yang baik. 

E. Kerangka Berpikir 

1. Konsep Pelayanan Publik yang Baik 

Dalam UU Pelayanan Publik sudah memberikan tolok ukur yang 

disebut standar pelayanan. Hal tersebut ada pada Pasal 1 ayat (7) UU 

Pelayanan Publik menyebutkan: “Standar pelayanan adalah tolok ukur 

yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.” Sehubungan dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik khususnya mengenai standar 

pelayanan. Pasal 20 UU Pelayanan Publik juga menyebutkan: 
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(1). Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar 

pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, 

kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.  

(2). Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib 

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.  

(3). Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4). Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak 

diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki 

kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta 

memperhatikan keberagaman. 

(5). Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur 

lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

Adapun komponen standar pelayanan menurut Pasal 21 UU 

Pelayanan Publik yaitu: 

a.  dasar hukum;  

b.  persyaratan; 

c.  sistem, mekanisme, dan prosedur;  

d.  jangka waktu penyelesaian;  

e.  biaya/tarif;  

f.  produk pelayanan;  

g.  sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;  

h.  kompetensi pelaksana;  

i.  pengawasan internal;  

j.  penanganan pengaduan, saran, dan masukan;  
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k.  jumlah pelaksana;   

l.  jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;  

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 

risiko keraguraguan; dan  

n.  evaluasi kinerja pelaksana. 

Dari tolok ukur tersebut diharapkan ombudsman akan lebih 

maksimal dalam mengawasi pemerintah. Ombudsman pada dasarnya 

memiliki kelebihan dalam hal mengawasi karena merupakan lembaga 

negara yang mandiri. Hal demikian disebutkan pada Pasal 2 UU 

Ombudsman, bahwa, “Ombudsman merupakan lembaga negara yang 

bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga 

negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.” Oleh 

sebab itu, ombudsman bertujuan:  

a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan 

sejahtera;  

b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 

efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme;  

c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar 

setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa 

aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; 
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d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk 

pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek 

Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta 

nepotisme;  

e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum 

masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran 

serta keadilan. 

Sebagai konsep pelayanan publik yang baik, juga dikaitkan dengan 

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 

UU Administrasi Pemerintahan. 

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: 

a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. 

kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; 

g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. 

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang 

tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

2. Fungsi Pengawasan Ombudsman 

Menurut Pasal 6 UU Ombudsman, fungsi Ombudsman. 

“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik 
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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.” Meskipun ombudsman 

dengan kelebihan sebagai lembaga negara yang independen, namun dalam 

fungsi pengawasan, produknya hanyalah bersifat rekomendasi. 

Sebagaimana Pasal 8 ayat (1) poin g UU Ombudsman, “demi kepentingan 

umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.” Juga 

terlihat pada Pasal 8 ayat (2) UU Ombudsman, selain mengumumkan, 

Ombudsman juga hanya diberi kewenangan untuk memberi saran. 

“Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Ombudsman berwenang:  

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.” 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penulis hendak 

mengemukakan pengawasan Ombudsman terhadap pemerintah dalam 

pelayanan publik yang baik. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif (yuridis normatif). Penelitiaan hukum normative 

didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang 

ada.
17

 Dalam kaitan ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, 

seperti pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan 

pendekatan kasus dalam arti penggunaan kasus-kasus bagi keperluan 

dasar argumentasi pendapat penulis.  

G. Bahan Hukum 

1. Bahan hukum primer, antara lain: Undang-undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan 

                                                           
17

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitihan Hukum Normatif,  Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006, h. 301. 
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Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

2. Bahan hukum sekunder, antara lain: buku-buku terkait, jurnal, 

artikel dan sumber data lain yang relevan seperti kesimpulan dan 

rekomendasi dari Ombudsman DIY. 

 


